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 ۳۳ آث_ث»پبپ«پ۰

 3 ۳ ج جو ج عج حجیم

 هاس نمهب مش زور رد تلم وءاش بالقنا زا لاس هدزناب

 لالج و هوکش اب ارهنادواج زورنبا لاس ره . ام تلم و تشذگ

 . تفرگ نشج یصاخ

 شییو دش رازگر بیرتشد هوکشو رف اب نمهب مشش لاسءا
 نیا رد ناربا تلم زیخاتسر بزحیاضعا مین و نویلبم ود زا

 .دندومنتک رش یلم گر رب نشح
 مشش ابنیس هراتس نانکر اک وناگد نسیون « ریئدرس «ریدم

 رد ار دوخ و دنرادیم یمارگ ارتلمو هاش بالقنا درگلاس . نمهب

 .دننادیم میهس و كبرش یلع رورس و یداش نیا

 و

 یوضحت رم-_یلع

 را را را

 یوحسحرد
 ...هزاتیاهلحهار

 ینارهع مشت هعانرب رد تسا ممصم تلود هک میتنک
 هتفرگ یرتیدج تامییصت ناریا یامنیس دروم رد رونک
 حرطع و دهد تاجن ینونک تسبنب زا ار ناريا یاس و

 مدع و رازاب ندوب دودحم تلعب نا ریایامنیس هک میتخاس
 هیمزنیا ردوتسایجراخ یاهملیفاب ریگرد؛ یتعص تیامح

 ,دومن لجاع یرکف یتسیاب
 یاههثیریسرربهب و هدادهماداار دوخ تحب هتنهنا رد

 + تساراوتسا اهنآ رب ناریا یامنیسک یداینبیو تس
 » ميزادربيم

 دناوتیم ناگدننک هیهت نمجنا تایرظن هار نیارد .دنک

 یناگدننک هیهت تیلاعف همانراکب یرورم ابای ودتاباح

 ییایشزرا اراهنآ راک « دنا هتشادتیلاعفیزاسلیفر دنونک اتهک
 یتسیانرگید تعلص ره لثم ءام روثک رد یزاسلیف . دیامن
 صاخشا دنناوتن هک دریگ رارقینودمتابوصم و نینا وقعبات
 تسد یاهعلیف تشونرس نوچ دنک تیلاعف نآرد یعلطم ریغ
 دوب دهاوخ یاهداتفااپشیپ تالوصحم دارفا نیا یهدرورپ
 .درادن دوجو نآرد كينکت . رکف . لوحت زا یناثن هک

 و تسا ریقف اعقاو ناریا یاهنیس « یکینکت هنیمز رد
 هدننک هیهت یهاگ هک تسا هزادنانآهب ضصختم دارفا رفف دراو كينکت هکنآ زا لبقامنیس هک اجنآ زا یلکر وطب

 راک دریگیم رارق یسررب دروم یرنه هبنج زا , دوشراک
 رسیغ دارفا هجینن رد و دسریمرطنب یاهداتفااپشیپ و هداس

 كيزوس شلیف یورب لاثم ناونعباتدنک ربه اهماع یسیاب

 نیارد .دوش هتخاس شلیف ینونآ اب و دوش هدراذگ نتم
 یامنیس ریگرد لئاس نیرتساسحزا یکی اقافتا هک هنیمر دونب هک دنوشیم تیلاعفدراو یتیحالص نودبو علطب
 «نادرسگ راک ناونع «امنیسراک نفو شاد زا یاهرهب چه

 هنانساتم ودننکیم قالطا دوخب رگیزاب و سیونویراس
 یاهیرازگ هیامرس راک نیارد زین یتیحالص نودپ ساختا
 هچین رد و دنیامنیم یدام لئاسمدولآ اردوخو هدرک كثدنا
 اهلاس ثكنیا هک دوشیمیلاهملیف ؛ ینانچنیا یاهراکلصاح
 لک هرادا رد یناریا هدننک هیهت تیموکحم دنس ناونعب تسا
 نابحاص هک تسین مولعمو دروخیم كلاخ شیامن و ترالن
 . دنته اجک اهیلیفنیا

 یروب دداد اب .دیآ لمعب لجاع مادقا یتسیاب تسا ناريا
 وروشک زا جراحب دعتس و قونبحاص ناناوج دناسرف و
 داهپاناکما تروصرد و یصصخت یاهناتسرنه داچیا
 نیازا ار ناربایامنیس ژاین نا ربا رد یئامنیس یاههدکشناد
 ناریارد اهبلیف ینف راکب كنيا هک یدارفا .دیامن نیمات رظن
 دناهتفرگارف ار دوخ نف هبرجت رثا رد ناشنیرتشیب دنلوغشم

 ناهجرد امنیسراک ینف و یکینکت تالوحت زا بیترت نیدبو"
 هدنهنماجنا یاهویدوتسا هدوسرف و هنهک لئاسو . دن ربخیب

 یاسح ناوتین هک تسا یلادتبا یردتب اهلیف یف روبا شنادزا امنیسراک رد رادذگ هبامرس دارفا رگا هکیلاحرد

 اسابیم رد ینوخب دنشابهتشاد یفاکهرهب یزاسلیف نفو
 لوصا ساسا رب هک تسا یملیفهچ پلاط نا ریایامنیس هک

 رسه و گنهرف ترازو رظنن دروم یاهرایعمو طباوضو
 . دوش هتخاس یتسیاب

 ردیسلک ییایزرا كي اب یتسیاب رنه و گنهرف ترازو
 و .دننکیم یرازگ هیامرس ملیف راک رد هک یدارفا دروم
 تسد :دونیم قالطا اهنآهب هدننک هیهت ناونع هک یدارفا
 رد «دنک هانوک راکنیا زا ار رادتیهالحریغ صاخثا

 قبال و نادراکو  رحبتع دارفاب زایناع یامنیس هکیئامر
 «رازگ هبامرس» زا ار همدنک هیهت» یتسباب تلود ؛دراد

 ابهت « ناگدنک هیهت تهج یلاهتراک رودصاب ودنکادج
 هزاجا« دنکی م بیوصت ودیلات دا رفا نیاهک ار یلاههژورپ

 تاموت رازهدص یصخش هکنیا فرصب طقف و دهدب ندتیلف
 زاشآ ار یزاملیف راک هک دنهدن هزاجا هدرا دهی ام رم

 تاک ی ی ۳

 هدرکلیصحت و هتشکر اکد ارفا هنافسانع , دیدرگ روصتم نآ رب

 رسه و گنهرف ترازو تمدخ رد ناشرثکا هک امیسنف
 نیا و دنرادن يصوصخ شخب یاهیسراکب یراک زین دنتسه
 هک یاهدع ار یناربا ملیف یکینکتراک هدیدرگب پس هم
 رد عطعلا و دنهد ماجنا دنکي من زواجت تسد ناتشگنا زا

 رقف زا ینا ربا یاهملیفاک تسا «یمدآیب» یافتاو نینچ
 هباپهو شزرامه دناوتسنو تسارادروخرب رایسب یکینکت

 , دشاب زاسلیف ياهروثک ربا یاهبلیف
 ةاحبا هار زا امس نیصصختم تسرت هک تسن كخ

 یسق رومان دناوتم تحس ددعتم یاهناتسرنهو هدکشناد

 : . دشخب شزرا اهملف

 تدرک دراو رولفس ینواعت یاهتک رغ داجبا هلئسم

 ۴۸ هحنس رد هینب

 امرهقنهد رد یئاپور ما

 نب و تهفرنیم ن

 درم « نامرهت هرطاخ

 تیمثوم. یاهظحل

 هک یتاسسم
 سح دایهب ار

 اههتشذگب تمجر نیا . تخادنایم شاهتفر

 رد یسلکتم ینمی .دوب هدش رازگ رب تلرهسپ

 يیار زکاخامت هک ک ۲ دروخیمن متچب تخادرپ
 . دنک ینادرگرن

 دوجورا ۰ یتسد لغپ رک اثامت هکنیا ضرخ

 ودشیم پجعن رد قرغ اههشنکپ تمچر نیا
 مس دیف نامرهق یهتفرتسدز ان ز هک هاگ رع
 یتسد لب رگاشابت دشيم مسجم درم هرطاخ رد

 یپ هدرمن رکم نز : هک دیشکیم داهن زا یهآ
 !؟ دش هدنز ارچ

 هپ یئاهتسرم رد نایایهبات ملی نوچ

 نیا ام هجیتن رد تخادرپیمد رم یاههرطاح

 و دنلب یادص هب نانیا هک ميتشاد ار هطنم
 دندیرپیماج زا هکیلاح رد دوخلرتتک زاحراح
 ساارچ ۰ دندزیم قن و دندرکیم بجعت زاربا

 ۱ تسیزاپ «رضخسم .دوشیم هدنزو دریمیم نر

 و میدرک لمحت اررگانابت نیا ملیف رخآ ات
 اهرع و رخاپ هکسبپ میداد تسدر ۱ ر نامزکرمت

 . میدش هجاوم ناثیا یاههارییودبر
 ناونیم یرک اشامت نینچ دوجو اب یتسار

 هک یرگاشامت ؟ تشاد یرتهب یاهملیف راظتتا

 دنراذگپ شاهد رد ار هدیوج هبقل هراد تسود

 دزادنپب راکپ یکدنا ار شرکف تین یتارو
 نارگیدو دوخ یاثات شیاسآ دوش رویجمات
 . دنک لتخم ار

 شقنامیم داتسا نآ داقتعا هک تساجنیا

 رگاشامت دیابیمامنیس : تفگ هکدوشیم بآ رب
 یپ هک دزابروبچم اروا و هزاداورکفت هب ار

 درد هب ودنک تولخدوخاب , ملیف یاثامت را
 . دزادرپ تالطحل

 دابیم هکنیا لثم , یرگ اشامت نینچاپ
 |مینامبیقاب رکفتمیلامنیس راظتنامثچ نانچبه

 تشنک رد دنمورب یلعروت داتسا [2

 نیتسار یقیسوم هب قثع هک کر زب ینادیقیسوم
 هک یداتسا . دیشوجیم شیاهکر رد یناریا

 هچو ءار یناکیاپلک و دادشرورپ ار نایرجت
 هکهاگنآ وا رازمرب هک نایرجش هرک بوخ
 هتفشآو رارقیب دندوبهدمآدرگ دانسان ارادتسود

 هب ار یناهنیب شزيگنانزح یادم اب ؛ لاح
 دن اتاهمشچ رب ثاشا و دناوخ . مارتحا یادا
 تشادمشچ رد كشا دوخ هکیلاحرد

 یاصناو رد درادتمرح , یساش قح نیا
 اهریگت و اهیسانشنكت

 :تیف ورعمزا یپ « هرکاخ هک یاهنامژرد

 یاهننامز رب . .دسانشیمن یدرک ادب ارداتسا

 هبسسک تینادنچ اهریگن و اهیهاوخدوخ هک
 اراتسا» دیآیمرد یدرگاش زا هرگاش يتقو
 ارت نم یمی ۰ دنکبم هرگو ربا .دیپینلک
 .دیلطیمتسرح نابرجش ,یساشقح , مسانشیما

 راکگداپ اما تسن رگیده چرکا ؛ داتسا
 هک ءار نایرحع . تسامزاتگ اجهب یشزرارب

 و نتورف مه + و تسام یتیسوم تک وشمم



 هکیتروص رد تساهداد رگ او ننرج ج بچ

 رهوتانهرف ترا رو ؛ دن زاد رپپ 9۳ هنادات هک ۱

 درگر اک را رسدچ لماتیا سگ ب احتآ"

 ۱۳ یوم هتاخ هناخحام
 خرس .دووشیم هنرگاج زرد اهءهرحپرت

 ۰ تلاوخ ار اه«.رجب*
 تویزیولن ؟ هدباف هچ - ۳ ۳
 !٩ داوخب !راهنآ اوتیح دیس بت 

 ... قراعت 3 تست ی
 ۰ شونو شی یا ات هتدحا ح هنص _ِک ۳ و ۵ ۳ :

 ٍِِثت

 ,راتفاببرق یکسنیب هب -

 ! حور ناهوم

 .نهنسچ «رهچ دوهرف مته

 1 تناذک یگدنناوخ هبا

 یاهلات حور .داهوو -
) 

 نایتسلا - پ : زایتعا ندارلد
 ناگدسیون یاروه : را ین

 ۹ ءواش - ۸۷۲۹۱ نقل ۰ ناسراپآ
 ۱۰۷ تب قودص ۲۱۳ نفت - ناریا رهم یزامروارگ : زا یگند ریویاست و یگند 9 یک هلو

 ۲۹۰ س نفت _.تیفارکز ام باچ ۰ زا نح و یگنر :هواص ۷
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 مسسلف دنچ سس رد داه رف یادم زا ۷

 3 ۳ ۹ ما 4 ۰

 و نازورفیقشع طباور لاحنج
 اجکی لابتکسب نامرهق كاب

 ؟.. دماحن(یم
 تساما یقتع فورعهرانس نازورف هک سا مات 0

 قشاع تحس اریخا نارپا یامییب ییدق و
 هدش لاتکم نا.امرهق زا یکی

 دوتیم یانفآ لفاحم رب وا قافقاب

 تسکرش اب شیپ یدنچ هک لازورم ح

 یردافییا ینادرکر اکپ رجنختدی لی رم

 ۱ ار شیاهبلاف م تکش ار شوکس
 !اصنحفاپ ددس رد رگی» راب يوگ تفرگرع

 یماصتخا هبحام» اپ رد شیب یدنچرا

 یقنع تاعیاخ هک دوب" هنفگام زاگنرخ هب

 شخپ فرطنآ و فرطنپاافر طسوت رتنیب وا

 واب دنهاوخیم راک یااباهآ و دوشیم

 هروس زد وا تسن مولمم هنزام مرا وهمطا

 ٩,«ذاد دهاوح یرظن هچ شام قتع

 اضهمه و

 تاگ دنا وخ و نا رگیزاد رصاح لاح رد

 ملا8 داوج - یر جرداد وچ یرگند
 روم تنگنو - ابن رهس روعم - یمافن یاس «دون اکنرمآ یهار نندرف و دشاب

 ات, ونک رب تلاعف اراکبرمآ رد یکدن یره فورع یاهتیصخت زا یکی

 تا ییرزگ تماقا ,ونک دآ رد ومنادحح رب اد دهاوخ تسد را ار شیوخ

 ناجیناد»لایرس «اهیوسنا رف
 !! دندن رخار«نولپان

 کیس نا یل 1 پلو ای

 نیادریوم رد .بلاج هتک نا شیاس هک نونلپان ناجیئاد ینارب
 اس۷

 خیام زااهبنتس ره یصعب ك
 هک ارچ دنررخلد ییاح مو ِ هنکن آب ها رخ ت ۳

 م ماففا نپااب تروصنی هخ و رف
 ار اهناتس رهت زا ی ۱

 > ن و۳ 9نپن
 ولی هک د .دیتخ حس: راد

 , دیح و لپاف یاح ۳ اِ ۳ ۰
 ۳ ددرک یمهتش ى ۶ ِب 1 را 4 هما 9 ح ِِ

 هشبنم هکبشهب رید يليح هتشاد 3 ۱

 سر یرر دانم یار هورک سا مرع روتک دنچ 4 ۳ یا 3 ِ

 تیک دن رادکیم تتکنا نا میحاس امام ً
 م رح هد کیم هکبت همانرب ۱ شیاسن هینادیم هک روطنامح نوشلپان ناحیئاد ۱ # ۱ 1 7

 هیت هعیرطب نوبزیولتمودعمان رب زاهک تساهتمه دج

 .لابرسرد تاح یلعسود شفنرفرواد لیعامساو !زریمهللا.با شعب دایص ریورپ []
 یلاوقت رمان هتخاس «دوكبا ناج

 هرات - ۱۷۱ هرامش -.  ۵ هحفص
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 یقو و زو ره یعونصم هسلک ۸

 _ع هب لک

 مهم مس فو رحع

 سو رقع ِ بت ی
 یقرت

 ملیف ن م ننتت وصشع یبئاح

 جز ج ۲ 2 رب ۳۹ ۳ س
 هم ۲م وب شرع هچب هم

 تتک نایریم ن 1 ۳ ۳

 اهفودش هتخا یاه هنک لاح ره مس

 دناهننام مسن یو _ِ
 زا نآینج . دنکی مت ینیگنس رس یور شوخ ی ۳۹ ت 6 و دراد نزو مرگ ۷۰۰ هک نیا - یلویتما را تنک شاهلک تاسخشم ءرابردوا ۸ تنم س دن  زسخ

 نآ طسو . تسا یعیط یومو نولیا
 راشفاب ار هلک هکت سا یرضف و تیل ء وب ینالک .علبم یناع  طاخبو

 اصباجو دنابجیم یلصا رم هب یرتتخع ۱

 ما عیام زا نآ ریزو هبور
 عوخیمن یر ماجنا ار راک نا

 اتنیس هراتس - ۱۷۱ هرامش - هحفص []

 هی

 هدافتسا ال شرزومد رگ تسد یور

 ورب و رابب ز ویعقآ و یاههزاتس

 رد یرایبیففوم اپ ملیف نیا دوبدقحم
 شیامت ماگنه

 و زا هک شيامت ماگنه رد رونزم ملیف

 رک( یورپءاحدتنا لئاوا و شیاعن _ لبقلاس ود لس ۲
 . دریگ شورف اب و دمآرد شیامنبیرپاک امنیس

 3 شومسرادو لالج ۰ نگیونیلیآ زادعب اهزور نیا « دمآ لمعب ی ۳ 3۳ از نآ رد و دناهدادهئا را 7 شیامن همادا زا یللعب ادعب و دیدرگ هجاوم راراوس دهاجم و وجلد ار ناراب دوض شیامن هانوک تدع رد یاهداعلاقوف
 و رک رطن دیدجت و فرمت ور

 دوبمک اب امیامنیس : یرداق جربآ

 ردقنآ یناریا یاههراتس زا ی -

 هجیگ رس راچد مدآ هک دتکیم ضوع كنر
 رگید ینامز و دنقاچ نامزکباهنآ دوتیم
 ناشیاهمشچ رود ؛ تخس میژر نتفرگ رطاخب
 هراتسكیه لیدن و هدخ هب هاس هل

 ایز نانمادکچیه عوبچب رد !دناهدشیملق

 یاهوم رفنکب تسا نکعم دنتسن پچلد و

 یساتممادنا یرگید نآ .دشاب هشادیگنشق

 دیها خب ینایز تایسح وصخ رطعن زا رگایلو

 اب ریقمرقو اهبل تلاح. منادیمنن رباس زا ؛ یلوگب یناوتین 0 ۱ شوک وگ یللعب یلو دئاب یرهاظ الش. درک قااطا اهنا. هب دوشیمن لماک 291 گازاد دیاب هدنتاوخ كي هک ,مرادن . یانعهب ابز هملک هک تسا نیا مرولفنم ! دش ۳ یلو ماهتخادن دروخرب اهنآ یماعت . دنهاوخدودرم ناثیماعت دیهدب هرم اهن؟هب
 . تسایز اعقاو شتروص تر هیهاتیز یاو

 لابقتسا مدعاد « نین زان»ملیف ۰
 دی د رگ هحاوممدرع

 [۲هتج تازاکریناتد یضعب تطاسو نیئزان ملیف هدنک هیهت هعتآب ان
 ۰ تقای هبادا مه مود هتفه رد نآ

 اذمعم دش دهاوخ هجا

 . ۳ )دومرب هک ناتساد كيزا و تساهدش
 .ملیف یراجت تسکش بس دباش هلئسم ددصرد مدنهد شیامت هورگ 0 3 تسادنمرهب دنزیم رود نز كي
 < . تنادیدرگ



 ملیف شبامن دادرارق هتشذگ هتفه []

 لوصم هتفخریش
 س كانرف رهشیاهامنیس رد شیامن

 روب زعملیف و دیدرگ .دفعنم یلویر بی ریاک

 یسراپ دیدج

 ضرصب اهامیس نیا رد زورو زا لبقات

 . دمآ دهاوخ رد شیامن

 یساصح ناساد ثب زا هک هتعخریش

 ناخوکل سیعامسا رتکد سوت تسا رادروخ رب
 تنگنه یاهبزهاب نا ربا فورعمدننک هیهت

 شیبنآرد و تسا هدش ینادرگ راک و هتخاب
 یناملآ و ینا رباما بحاص رگیزاب دتکب زا

 .دب راد تکرش

 نویسروودرد ملیف نیاهکد نامن هتفگان

 طسوت نآ نوسروكب و تساه دش هتخاس

 روشک رد شیامنی ! رب یناعلآ نادرگر اک كي

 تساهدیدرگ ی نادرگ راک ناملآ

 ملیفناگد ننک هیهتمجنا

 یرازگ رپ ددصرد امنیس هراتس هلجم یراکمه
 لععامسا رتکد زا لیلجت و ءوکشاد میسا ره

 نلارد هدنیآ یاههرامشرد هک تسا ناغوک

 داد میها وخ ننرتهزات یاهربخ دروم

 نیا هک تسا ینا ربا ملیف نیلوا نیا

 یاهاعنیس رد هک دروایم تسب ار ققوت

 دنامن هتنگ ان

 اب تا را

 . دیآرد شیامنب نارهت کر زن

 رش دیعسویلبقم تدح ویراکمه

 ۰ میدوب هنشون زین الف هکیروطنابه

 یاد هب مادقا یلبقم هللاتزغ و تدحو
 ۱۳۲ ات ۳ ۱ ِ

 رهارد .۷۶ دناهدومن ژزلبوب ویدوتسا تبنهر

 ۰ یسشناسصیس و ینوبزپولت یاهملیفزالبود

 و دنیامن زاغا ار یر تملاعف

 و تدحو زین تهارش دیمس هک مینک هفاشا

 ناو دوسدهاوخ یراب ؛ راکتیارتاری ابقح

 گالبوح یویدوتسا

 : هنگنز یلگ

 درومردهک یربخ لابدب هتشذگ هتنح

 هیهتریدم زا یکپ یاهزمح گنشوه تیاکش

 ؛ ميتشاد هکنز یلک زا یناریا ملیف یاه

 دوبتحارانتخس هلن نیا زا هکیلاحرد وا
 راکهدب یسکب هک تنگ و دمآ هلجم رتفدب

 تنک گنز يک
 هجهمات نیا دیها وخب ار شتسار -

 یخوخ رطاخب عقوکی نم و درادن ینوناق

 یا رد ملسف

 بتا ومآ راپ

 ...نا رهت كل ر زیاهامنیسو هتفخ ریش

 ناصح# تختباپ سک ول یاهامسس نا ریدعهک

 یامس رد یاهننزرا راثآ هکمنروص رد
 ترداسم اهنآ شامنب دیآ دوجون نا رنا

 . دنزرو

 اهملیفژالب ود یا رب تفا
 راوج رد مجماج ژالبود یویدونس

 یصخخ یوبدوتسا هک ناهجشفن وبدوتسا

 تسایئامنیس یاهملیف هیهت یارب ثدحو

 هکدوریهدیما و هنکیم لابند ارش راک

 تفارش دیعس و یلبقم : تدحو رظن تقدای

 ش !نیاهملیف ود هن دن

 ءاهخدق ۰ یلابنیس

 منيبیمالاح یلو ماهاد صخش نیا هب ارنآ
 هدانتسانم دوخ هیلع هلئسم نیا زا دراد هک

 1 دنکیم

 : دورفا هیکنز یلک
 امتیساب هک یناههرهچ زا یراس

 یرتشیبتقدناشی اهراک رددیاب دنروآیم یور
 هوش هدیشک لئاس نیا هب ناشباپ ات دنک

 هدیشک هاگداد هب میاپ هچنانچ زین نم درومرد
 مهد ماجنا دیاب راک هچ منادیم دونم

 توعدن «نافوطو رذآ مشچ « راتس

 ؟دن وشیمناتسلگنا راپسه رد یلف
 ناتسلگناهب یلن هک تسیاهتفهدنچ [7

 زا یهو رگ هکنآ
 یلن زا ناتسلگنا مینم یناربا

 ارنافوط و رذآ مثچ «
 دوخ رانک

 یسنا ریانابوجشناد یارب یلاهدمان رب

 بلاج و تساهدرک هدرفس

 نابوجشاد

 راتس هک .دناهتساوخ

 ردات دنکت وند ناتسلگناب

 , یلن
 هام ارجا روشکتآ میقم

 ناوسسهب نافول و رانس بیئرت نیاب

 نسیروم ناوس رب رذآ مشچ و هانناوخ

 یهاستوک رفع ۱ یقیسوم تالآ هدنزاون و
 یلاهامات رب,یلن قانتاب ات .دنکی مناسلگناهب

 ناشلگنا مع ینا ربا نایوجشاد یا رب

 ,اتیامن ! رچا

 ملیفعب زوت كل رزب تک ر شتاب
 . دوشیم لیکشت

 نم رد اریخا هک یتاهاحجا اپ ات

 یناربایاهلیف دروم رداهناتسرهت یاهامنیس
 هکسنآاپیناریا یاهملیق و تساهتفای جاور
 دنرادررخ رم اهناتسرهش رد ییوخ شورفزا

 دن وشیس یرادپرخ دوخ یعفاو تمیقپ اما

 ؟ دنک ۱ ی ۱
 سس نا پ هیهت زا یهورت یوس ر

 ناعزاس اپ داجیا تامدقم یناربا یاهملیف

 هنايلاس تالوصحم هک گرزب ملیف شخپ

 یرشرددیسر دهاوخ ملیف تیب دودحب نآ

 ار دوخ تیسر یدوزب هک تسا لیکشت

 درک دهاوخ راکپ زاغآو مالعا

 ننیتحیزکر مت اپ تسا ممصم تکرشنپا

 ۱ ۲ ی هروش رد ینا رب (ملیفهسشب امن
 روشک رد ناربا ملیف هتفه زادعب [ت

 ملیف + «دت رارگ رب هتشذگ هام هک یورو
 یارب ؛رونک نآ رد هدنهلاد شیامن یلا ربا
 فرسط زا یوروخ روثک رسارس رد شیامت
 ناربا رد روبزم روثک یداصتقا ناگتسباو
 + دبدرگ یرادیرخ

 هتخاس «ریگنن زادترابع ملیف هس نیا

 -۷ هحفص 07

 میتجحثاب رد تفلتخم ناک دنک هیهت یاهملیعب

 :نارپا رد ملیف یزوت راکپ یلامنیس كرزب

 نوک هوگ یاهنیل مرد و .دیتحپنامانورس
 : یرییگ ولجدوخیم لازاسلیف نابزب رچم هک

 پاس

 ناهیلاومک لق د ۱ هکدن امن هتفگاب
 داتفر یحرط

 رب هوس شخپ یاهناسزاس ندرک ماغدااپو

 ًاهلایا یراپب را ناهج فلتخم یاهرونک

 یاههتیزه رد و یریگولج اهلیمو فیحو
 دناهد ومن یرج اه رس دوخ

 نیج زین یلاکیرمآ گرزب

 و یوایمیک هتخاس اهلوفم - يردان ریما
 + یهللادسا دوعس هتخاس رتسه

 یاهیبک پاچ زادعب یدورب
 >لاسراروشک_نادپ اهملبفسا روبزمیلیف
 ضرععب یوروت روذک رسا رسردا دخ
 . .دیآ رد

 هراتس - ۱۷۱ هرامش



 ! هدشزاک رپ یدمحا رهچ ونم

 ی

 دن سیم ۰ هلجماب م هنایال اهم دج و
 1 ر۱ع:اکمح زا هدنپآ رد میراو ۰ 3

 5 نابتیس ِ اس ناوض ۱ مس ي.یب انس هراتس یرتات تاحفص ادا 5 ید

 4 هه تن ۷۶[ یناد ک هنر (هسح) بشادرف ؛ تررس ره سنا صور

 نت ۵ هتخامری | هبوق راک هث یناش تیره -یسشخپ كکنچ هنوسجم زا تسنب تسف

 تسمن ء تحت كگسچ  تسرانملدسوق ریما هکنیارخآ هتکن و هوش گب

 ادرگ راک رگید یدنچال.تسنب ناهرک راکو یلرسن د رک فوم ن ۳ ۳ درگ

 دیاضیمزلنآ اد شلیثا لایق نیت هدروآ هرج و «تاکنج هعوصم یاونلیف

 این تلخ ه هی رس وه

 امنیس هراس سس ۱۷۱ هراهش .- م هحفص [7
 ِت

 ۱ ناگ دننک هیهت یراکمه

 . نارسیایلمنوبرب ولتاب
 ونسهب منت تسانن هته ارد

 اهوس رب ينآ ربا ملیف هس شناس ما.دفا نآ ربا

 و ادرف و رورا - .دندرگیمزاب هال

 یراکمه اب اهلیف ینا .دومن یگنرف سورع
 هزاسجا ینا ربا ملیف ناگدننک هیهت سجنا

 دندروآ تسدبنوی ریولت رد شیامن

 ناگد نک هیهت : دیعقس هک هن گنامه

 رد دوخ یاهملبف شامل زا نوتک اب ینا ربا

 یاهعلیف اربر دندرکیم یراددوخ نوپریولن
 ودوت یکسکنم رال یاهشزرا .دقاف یمیدق

 ۲ تلعب رس هران یاهیلف

 نایز و شیامن
 ۱راب نداد تس

 هدسک هیهت دح

 منا هک دوب يسر لاحبا شساد ال

 ننشادگ مدق عقوم هنییرهاب هناوح یاه
 زاودنداتفایم دوخ یلاییز رکعت رته ملاع 4
 زینار ناتغامد یحارج لمع اههد عج
 ۱ دندرکیم لع

 درم ناگشیپرنه نییرد هتکن نیا ما
 اد سل

 رایزابهکا رچدنکین (دیپ قادصم در ز
 رز هنناوخ

 زب رطاخب وا
 یلوس رب ولتى اه همانربرد تکرش ه رتهک
 - زاکاب يقدم ات ماگو دادم نانن هقالع

 ِ شخامدیگر

 ۳ ات نویریولت رد نونکات
 ۳ لاک هیهتیجنا ما
 ۷۳و تند هتسویپ یلم ز بسا

 ۱۳ ساهدرشف اری دود یاهنامزاس
 ۳ هرور زا یکی هک نمه منش
 ۲ یناوت : تسایلا ربا اعم خیران

 ۳ ویرم ملیفهب و هتفر نوبزیوث
 . دزاس هدامآ شامن

 هتکن نیا رکذ لاح ره رد

 رراوم ردرگم ۰ هتخذگ نوج

 ۳ ۱ ۱۷ شربوص هک دربم هناچ نادرگ

 زا شیب نآ یگررب دوچ دنریگن حر
 ] دروخیم مشچ یوت

 لباپ هچب یفقرط زا رابزام

 الئژ راید نآرد زین شرداموردپ

 اراک ماچلا راحت وا هکیلاحرد

 + دشاب نا رهترد یتدما 7 دیاب



 ییامنیسح وز زیگنا روش تایپ
 اعداد لیعشف
0 

 س ثايب یرایسب یاهبلیف رد لاحب ات
 رد ار یلاطاط زیگناروخ و یدرونامبا

 لو , » ملیف رد زیگناروخ و
 دنوشخ یزاسه صف زین نآ ربا ملیفهناخ

 ار زیگناروخ و كيد ناوتیم بترت نیاو رضاح لاح رد میاهدید رگیدکیرانک
 ناشایراکمههک دروآ باصبیئامیسحوزكي یسملیف رد یزاب مرگ سقافتاب ودنیازین
 مد ار «نارگوجتسج» هک دنتسه یرداق حریا زا

 كايبتسا رارق هک دنامن هتفگان . درادمان

 هرحعم ز رطن شخبنا وجدآ زهن

 كانتشحو فداصت تاد زا یئاسآ

 !درب زدب ملاس ناج
 هک ناریای اسیس نارگیزاپ زا یک

 تسا یگدننار ماکنه تعرس

 دشابیم شخبنا وسح دا زتع,

 دهنیم هیادا انس

 و اع

 شخناوسمج

 « :نازام رد هکر سم ه» شاص ملف

 هک تسا یهامدنچ و مياهدید «بارطنا٩ و

 رم تح لر یاعیا فورسمار دوخ تقو

 نمرخآ» اپ «لوادرم» ینویزیولت لایرس

 هدومن ینالموتم دمحم یتادرک راکب «یغاپ

 تسعرب دازهب هتشذک هتفح اماو . تسا

 فداصتراچد هک دوب یرادربملیف لجم مراع

 روط هناتخشوخی او « دیدرگ یدیدش

 ۱ تاپ ثاحن یلاسآءزجمم

 ناب ریصنیلع یاجهبدب رف رهچونم

 هلسج یزاب اب مهب ۳۵ زا ینابرد رم

 دمحم :اتسورابه « یلاجر رورس , یخیش

 یلالجا لامج ؛ عیطمامحم ؛ زرواشک یلع
 یورهب روپرهش ۲۵ رالا رد فیس ساق و

 . دیآیيم هنحم

 همانشبامن نادرگر اک نایردمس دیح [۲]

 نایریصنیلع هک داد عالقطا «ییابرد رم«
 یافیا هب رداق ؛ رایسب یاهیراتفرگ تلعب
 رسکذ لاقوق همانشیامن رد نیروگبرت شقت
 اب هشیپرثه دیرف رهچونم ورنیازا ۰ تسین
 دهاوخ ارجا نیارد اروا یاج رتالت هتباع
 . تفرگ

 هسیپ ربه ژهدنناوخ ۷
 . دن دی لادمفارت رعم

 نایچک دف  (تدنزاوز یلاک سح «ردص ما و هد

 + یربتق دیمح . یناحورناورسشولا , ,یلبفم و 1 رساخ مسا ردلط

 .شوگ و و دازخرف نوندرف ره اتنهاب ی هب یناریا فورحم

 اد تکرش طعاخب نادنمرنع هبق ۲ 1

 یونی یهاتهات لابر همهاجپیاهننح اینم هما ی

 ربزحرشپ هورگ نیا تفرک نه وخ لادع یا ما + 5

 دنادش باخت  هب یهاتنه 5

 یتیک «اریمح . یتسهم ۰ هدیاح

 یران ۰ نیرفآشون + رهورفالیل شمار اهلاسرطاخب قوه نادمرته را یاهدع
 هژوربیف «(هماقر) ایدان ۰ از۰ رانا نفر هب رتاثت اب یقیسوم رد تیلاض

 یناکیایلک ۰ ,نیشفا « یلافولامج دف راع وشیم رختفح یهاننهاش لادم همطق كب
 « شبا , یساغآ هافو ۰ یعاجش + هایم دنت رابع هورک نیا

 یلع» دادرهم «ینانکات ۰ یتیمم ؛ راینمهب _ هولم . زیگناحور  هیصرع « شکلد

 تایچاتو یسلک مساق ؛ (هننزاون) تمیرش نارون « میهید نیهم . ناروب « ینارض

 (نیدمک ) جات ۰ هدازعیدب داوج « نیروم ۰ دازرهم

 ماجرا ,تتحو هللاترصن . یناهنصا

 اب وس تاد رد یئاننیر
 ل هنر ست ۰ 9

 ۰ ۰ ت

 ینوب رب ولت
 یزاپ رکید یدبچ ات یئانب یروپ

 دوم دهاوخ زاغآ

 یاهلایرس رد یزاب یارب تارکبلاحب اتیررپ
 ار ینویزیولتلایرس ثاپ

 یلو :دوب هدش توعد ینویزیولت .فلتخم

 زا یلیلدپرابرح
 لایرس كي رد یروپ تکرش هلئم نونکا و

 درب دو لاپرس یکتا

 شاهیهت یدوزب هک ینویژیولت
 ب

 - یم زاع

 یئانپیزوپ . دیآیمرد لمع هلحررمپ
 هک تسا ناریا یامنیس هقباساب ناکراتس زا

 یکی زونه « امنیسرد تیلامه اهلاس دوجواپ

 لاحو تسام یامنیس ناکراتس نیرتراک رپزا

 زین نویزیولت رد ار شتیلاف هک هوریم

 1" ده هعس ون

 نویرپ وات رد تیلاعف دروم رد یروپ

 دیوگیم
 تسودیلیح ار نویزپولترد راکن م

 هتناوت نویربولت هک زورما اهوصخ و مراد
 یلیلد «دنک ذوفناههدا واخ نیب رد دحنیدبات

 ر نویزیولت رد راکهب توعدنم هک درادن

 ار دویزپولت رد راک منا وتبمراودیما وم کد ر
 لاسسند مایلامسیس تیلاعف راوچ رد زین

 داجم شخپ اب هتشذگ هتله [7]

 تدم زا رگید رابکی «هتفه نیچلگ» همانرب

 .دش هتساک هعمچ حبص یاهدمان رب

 تسعاس زا ادتپا رد هک همانرب نیا

 بنج ار وبدار ناگدنونش ۱۳ انحیص ۸

 و .دش تارییغت راچد یندع زادعندرکی م
 عورش اما . تفاي شهاک تعاسودهبنآ تدم
 هک دادیم اردبون نیا امشاب هععجحص ددجم

 ار مدرم هعسج حبص ماعت دلاوتب همان ربنیا

 شاهعالرب شخپ زا شیپیردان حرهاش .دنک رپ

 ب٩ هحفص 7

 ات تا 2 ۰

 تعاسكب امش اب هعمج حبصهمان رب
 ! دش همین 9

 هک دوب هتفگ ناراگنربخ هب یاهلجرد

 زا هتتلگ لثم شیاههما ربنیادنکی م شالت
 . هکیلاحرد دوش شخپ ویدارز | ۱۳ ات حیح

 . ۰ تشگر ب لوا لاحب زیچهمه یندع زادعب
 .هکنیاهمالربن ؛ا دروم ردرگید هتکن

  بکآ تامین ادونح ایشاب هعیج حیع

 .. ماعناب زیل ره زا شیپ هنیقددنچ و دراد
 , دسریم

 . زین ییویدار همانربن زا باسح نیااب
 . تسا هدش همین و تعاکت

 انس هراتس - ۱۷۱ هرامش



 شوسراد تسا ءارآتامرف نمهب نآ هدک
 و طب ینیب ؛ ولشادغآ هرهت , هابراتفا

 دنراد تک رش یرالع ینطعم

 ۱ مامتا هب ور سالکمه
 ی

"۷ 
 راک یرادرصلف لحا رع نب رخآ 8

 « سالکعه » هب موسوم یرکاششوابس هزان
 ماجنا یگنر رولس یدهتجب دسح طسوت هک

 ات ک ملیف ننارد . ددرگبم یلع دونم یدیشر دواد نایسبرق زرما رفت

 ت

 ۳ ووس

 تبرتهب زا یکی ملیف نبا رد لارثژ نیسح تسا هر تروم روپلاجنز ربکا ؛یناح «ترف , یدحا ملیفاناخ شمزا لوصیراد سلف [3
 حلارا ار دوخیئامنیس یاهراک یاهیزاب  یزابملیف نيا رد داردیعس دوبرارق الیق ترش زروانک یلخ دمحب و يريخص حریا . رسییغ مان نيا الاعحا )روک مای ٩

 ۰ مليف یرادرسلبف مامتااب . تسا هداد یدمحا رهچونم وا یاج ۲ دشاب هتشاد دنراد ناباپ هتنه ننا رد رهشوبر .د «تفاپ
 وسیدوسا رد نآ ینف رونا هدننآ هتنه تساهدش باختنا فورعب رگیزاب دیدن نط ءوس سلنا رب روک ناتساد نا رهب دآ ناگتس هو ینف بیکآ

 دالرورف رد ات دش دهاوخ ماجنا زاسلبف نایلابسورطب «روک » ملبف یرادرسلیف ریدم تسودار وا هناسص هک شرسهب دره ثلب .دندومل

 .دیآ رد شیامل شرعبت هدنآ هام هتفگا . تسا یضاق دمحب نآ راد رسلیف و ملیف نا گیزاب باختتا و دنزیم رود دراد رناصیداه یادرگ راکب هک دق

 ةقن یاتنا اب یمالقتا هللاتزع هک دنا  تفد تیاهل رد نآ یاهنقن یاسا یار رهچ و ۰ یماطسا ات رع +

 امس راس ست ٩۷۱ هزابش



 دا یف روما ریاو زاتوم لحا رم

 هسسچ ره ات دوشیم یط دیوامدویدونسا ر

 هسنلاورسپ ننفر سگ تسهج مسسدو

 ملیف ننا رد . ددرسگ هداسآ شاس

 تیسانابیلامیس لامزاسرزا تسا یلوصحم 6

 یرادربملیف یکنات اعر سوت و رو هدش

 اد نیلوا هه نا [7 او صحی
 باچ «ناها به« هب موسوم ملیفاست دیدجح

 هک ملیف نیا رد .دیدرگ شیامن هدامآ و

 ناورش ربا و ینابیش اضر نآ هدسک هبهن

 دنولیلج زیگنچ زا یلویرانسساسا ربا رثآ
 : یدرونامیا كيب تساهدرک ینادرگ راک

 ودا زآ يلع « یلابطابط زیگنارون « داردیعس
 طوت هک ار ناهارمه .دنراد تک رش یریم

 جروت دوشیم شحپ اعیسو ملبفروما نامزاس
 تساهدرک یراد ملیف تورمروب

 امنیس و شرتسگ تک رش

 ولاهسیسشرتسگ تک رش ناگدننادرگ []
 تالوصحم ابن دو

 ورسخ یهتخاس توکلم + ینالصا اهرنجب

 وب رلا و یهتخاس اهرانات یارحص ۰ شاتره

 : یئاعس ما ره یهتخاس ینیلرور

 و یمتسرابک ساع یهتخام شرازگ

 تسا شیامن هدامآ

 ی لحارع ننرخا رد هعمج

 نا رماک راک یف لحا رمنرخآ 0

 اسان هک «هعنج» هب موسوم نایچگ دق

 تاسزام یارب هلگ نودسرف زا یثویراس

 ویدوتسا رد تسا هتخاس تیساناب یئامنيس

 هتهود یکن ان ملیف نياودوئیم یط دنوامد

 دش دهاوخ شیامن هداعآ رگید

 تساهلش یرادرسلبف یکناب احر طسوت هک

 اهر , هگنز یلگ ۰ راتخم یقت . دینممهب

 دهدازینف زیرپ و نایدادویرهم ؛ یناضرمرک

 .دنراد تک رش

 هصسجچ رد

 دنامقوعم
 یلاطاط زیگنارونترفاس رلطاخب []

 «نارگو جتسج» ملمف ردیزاب تهج نادابآ هب

 «قشع رتسکاخ» ملیف هدنامسمقا یاههحح

 ماجنا لامش رد دو را رق هک یلقعامر راک

 .داتفا قیوعت هدهعب یو تعجارمات دوخ

 یراد رسلمفیناخ طسوت هک قتشع رتسکاخ رد

 یرصاط دیرابن ۲ هدننک هه و دوشیم

 ۶ یلابطابط زیگناروخ ؛ یلمقع یمعن رم تسا
 ؛یسجرگ ۰ هردان , یودهم سحب , اویخ
 تسک رش یناخاقآ ... و ینامللس نورپ
 ,لن راد

 تز تراسا رد

 دواد هزات راک زا عیرکت نونکان []

 طسوت «نز تراسا رد» هب موسوم یلیعسا

 ملفنا رد تسا هدش یرادرلیفوت ربراپ زام

 اهحم نآ هدنسک هیهیهک

 ۵ هدهعباری اصا یاهشفن هنگنز یلک و
 ی یرگید ملش هیهن یدورید ویامه

 وحو دیامسم ینادرگ راک یحول رسماسر ه۶

 اسم زاغا درادمدههب ! یلصا مد

 ساب و نآ مان هدنیآ یاههرامش هک

 مسها وح عالاما هب ار شن رگی زاب رداک

 ملسف ان رد ,یاتح
 ک

 رسدم یناییخ اصر هتشدک هه [7]

 افعم یلاتح اهر ابیدادرا رق ميلمفاست لماع

 یوسراس ی !یو دا پجویبات دوس

 ۱ یملف ینادرگ راک «تنوشح لصف

 سس ۳

 هاوح نسیرود یولح را وه یحاو رد

 سلنچ زا یرض و یدرونامبا كس تف

 نا یوراس ,دنتسه نآ یلصا نا رگیزاب

 مسلعطسوت و هتشون یسلطعا كامایسا ر ملیف

 اش .دها وح یراد رسملمفیفداس

 هللا دم زانراکی بک نسلوا هتفهنب

 هدامآ و باچ «تا ربم» هب موسوم

 ۱۵اهب شیابت هناو رد دحا تهجاندش شام

 د . ددرگ لاسرا روثک یلامنیس روما لک

 نآ راد سلف و هدنک هبهت هک ملسف ننا

 نتفرگ تروص رد و تسا یرهاط دیراب

 نا رکایور رگید هتفهودیکباتشیامنهنا و رپ

 یسحا رهجوم :ی اب یروب دمآ دها وخ

 یلصا یاهتعت .ادرف ریچوسو یخ تباع

 .دنراد هنهعن !ر

 نالد هتوب

 لوصحم زا هتیهد لهج نونکات []

 هنوس» .هبموسوم مایپ .ینامتیس نامزاس هزان

 یگنر روطب ولراهب ثاشوه طسوت «دالد
 هدساعسقاد یاههحح و هدشی رادرسلف

 وتیراسهک ملسفننا رد .دراد4 هادا تعرس

 رورصه تسا یمتاح یلع نآ نادرگر اک

 شوروخ یرخف ۰ ولئادغآ هرهخ « یقوئو
 ؛ یتاعیلسریما ؛ ریخشتآ ۰ یخیاشمدیشمج

 و دازآءرهچ هیقر تک رشمدا زیتف .زو رب

 . دنراد

 ما راهچ رد تراغ

 «تراغ» ملیف ییزوت و شخب روما [ن
 دامزاس هدهعب هک یلاک سابع هزات راک

 یشامنس نامزاس هب دوباتسو ملیف روا

 : تکرشاب) یئاک سابع « زان راک «تراغ» ملیف زا یریوامت 8

 (ینافرع

 ره - یدیئاع هنازرف 0

 طسوت هک ملیف ننارد. دشرادگاو مانراهچ

 یرادرسلمف زارمش و نا رهنرد یفداص یلع

 6 لی ریسح : یمادنا مش ههدسمدن

 :تخبشوخ, لالج ؛ راهش ؛ هدا ریلا و رهچوم

 نسخ راب سلوا یارب و یتانص دوجم

 لابرس رد ورسخ شقن رگیزاب» ینافرع

 .دنراد تکر ش « نئرشو خلن

 شیامن هدامآ ت-عمیلو

 موسوم یعیفر ربزع راک هتنه نیا []

 زا ینلویراس ساسارب هک «تمعنیلو» هب

 هدرسک ینادرگ راک و هیهن یناو را فسوب

 مسلبق نیارد

 نامراس هدیعن دآ عیزوت و شخپ روما هک
 یساش .اهجب دعبو و تساما روناب یلامسس

 «یمادنا ریخ ۰ .دیتع نمهن هدش یرادرملیف

 ۰ یسدقل داوج ۰ یمیلس_یلعولت

 دیدرگ شیامن هدامآ تسا

 + مارآ

 اوج هتییره و رهورفیسگ ۰ هماکنه

 شف رگاد تعیلو .دنراد تک ر ش یعیفر ردان

 داهاوح دا رکا یورهب یدورب شيامن هلاورپ
 , دمآ

9 
 نیسح و لیگنیسح ب هداژیلاو ب یمادنا ریش - هدیپس

 ۱ سورس - ۱۱ هحفص ۲7



 زور شرار ( رگ

 زا اههدا وناخ و نا د رم هلقاع ؛اهناوح

 هچ بب . اه ت
 ت ِ .

 طو ست هج «

 ِ 4 مد باس«

 ِت ی

 تس يملس

 اه رایاملس تسا ین س

 نا دف یا ۳ وج

 هم لک 1 هتفاین

 ٍ ت

 

۳ 
 مس ۳ 9 رد

 هنامه یاهامس ن
2 

 عملمف نارث اشامت رهش نساپ و
  ۱ و

 یی مس ر تن رم رس

 بس را یاهملیف هک دهدیم

 ملیف ژاو دراد یرایب نارادف رط رهش

 دونم لابقتسا تردنپ یحراخ یاه

 ویجراخ یاهملیف رتشیب رهش هنایم رد ۱
3 ۱ ۱ 
 لابقتسا دروم یناریا یاهملیف رتم

 اف ,هش ی دستش

 یاهملیف بناح هبنآ وگاشامت دا وگ زییدیدامآ

 متسر و ملف

 اناید ویدوتسا رد تسیل مولعم

 تسلاعف هچ ادصورسیل و تسا

 هکیلاح رد , دنراد یاهنازومرم و
 و - بار هسو متسر یاهملیف
 رد هک تسا یزور دچ ته

 یاقآ ه ار «! متسر

 بس ۲ هرامش

 سورپس یاقآ اتض و دنیامن لوح كاراب

 رهاظ «! ناخ شوایس»ل )رردم ۵ هدا زحارح

 ناشبا یزابه مه نیهت مناخ وهدیدرگ
 .دشاب

 هلاقمرس زا یتعسق #
 ینسب یارب لیبموتازونه هکیروشکر د

 یاهنافا یالویه شروانهیلاخ یاهتق زا
 هسادا هیاع ناناس فلع و دونم روصت

 .تسانآ نارادناج زا یراهشیبهورگ تابح

 رنه رگا تسیل زیگناتریح و دیعب نادنچ
 + ددرگ پوصم تلالط و رفک هباع اهنیس

 اس هراتس

 : رهش یالاب ی
 ب ارح

 ملیفسکس هچ رهو دنتسه یکس یاه

 ملبعتخس رس رانف رط

 یا هنطو ام هدیشکدرد و ناوج4 ۳

 هدنزومآ حیرفت نیاب یسرتسد !رامروشرپو

 | یکی رد دوشیم یتقو مدآ . دئابن

 و رخ عفر یارب رهش یلاها اهناترهث
 دجام رد یلحمیامنیس هناگی مادهناووحم
 لسوتم ینامسآ تردقب و هتشادرب اغدب تسد

 .دنک هبرگ اب ددنخب دیاب دنادیمن دناهدخ

 اما ؛ تسین هرظتنمریغ و بیجع لمع یقن

 تساهرخسم باسا وم رش هباع , هودناهباع

 دزاسم ملیف تدحو #

 وا دیماهنزور ملیف كنبا هک تدحو

 رد و تسانییرود یولج مليفنا وا راک رد

 یصوصخ روطب؛ تسا یزابمه نیهئاب نآ
 بیل رت ات دنکبع هرکاذم ویدوتسا نیل وئسمات

 ملف ناتساد ایوگ . .دنهدبار ینبدج ملیف

 و هدرک مین و هیهت تدحو ار دیدح
 تک رش ویدوتسااد نآ هیهت رد تسا رارق
 , دشاب هتشاد

 یکی هک میدرک سوه شیپ بش دنچ
 , میدش لخادی ةقو « میورب اهامنیس زا

 اهیلدنص سلاب راچا دوب دش عورش ملیف
 , میدش یلاخ یلدنص ندرکادیپ لوفتم

 اهنیسلرتنک ۰ مينيشنب ممتساوخیتقومرخالاب
 داب و

 و یدمک . یسکس

 دنها وح یرتشیب لابعتس :دشاب رتاورپیب

 اجنآ , دینیشن اجنآافطل , اقآ -

 . دیایم ناراپ

 رکف عوضوم نیاب هچره عقومنآرد
 هک دعب یلو هدیسرن یلاجب ناملقع میدرک

 بصحعت لاک اب دن شور نلاس یاهغا رچ

 تا رطق و تسا خاروس فقس ... هلعبهک میدید

 . دکچبع یلدنص یور بل رم داراب

 یاهملیف نیرتشورف رب #

 هرامشنیرخآ رد یتیاروهلجمهکبر وطب
 تارتورفرب ریز یاهیلیف , دیونیم دوخ
 نا . دشابیم اکیرمآ ۱۹۵ لاس یاهیلیف
 زا دنتراع اهیلیف

 لوصحم) اهکسورع و اهناوج - ۱
 رالد نویلیم 4 (ربام نیدلگو رتم

 ۲ سکوف لوصحم) ناطلسو نم - ۴
 رالد را زه دصنابو نوبلیع ۸

 [تیترآدتنانوب لوصحم) زایدنب - ۳

 رالد را زه دصناپ و نوبلیم ۷

 (ورتم لوصحم) فا رثاهعماج - (

 رالد را زه دصتاب و نویلیم +

 لوصحم) تسبرگ مهاوخ ادرف - ۵

 رالد را زه دصناپ و نویلیم ٩ (ورتع

 ۳۲ هصفع رد هیقب



 بست ننا هک دهدیم نان رام .د 5

 یاهناوج هحوت وم بیت رت هب اهملیف

 3اع بم سکس : تسا رهش یالا
 اهل داح یعامتجا ب

 مایه هب اهناوج دس 1
 یاهملیف نصرد :۵ : ت

 سا هناعشاع یاهملیعدص ٩۲۹۲ سی اتم

 یرد۷  یدمک یاهملیف ۲۰

 هثداح دمرد ٩ ءعامتح

 تسص زد یسنکسویئانحیسلپ - هناقشاع

 ۲۳ _.یدمک دصرد6۸ :زاتتراعاهنا

 .هناتشاعدص رد ۱۳ - یعامتجا نصرد

 یکس دصرد ۲و یاهثداح دسرد ۵

 دها هوخ نار نی موج

 نی تردتب رطاخ هدف

 ,هشیا وهنم ناگشیبرنح

 ش هو رغ بلغ وله هد

 1 يملسص رهش تمس نی

  ۰ بب هک

 رهش هناس

 ۲۲ .- یعامتحا دصرد تس

 بیس دصرد ۱4 بیاهثداح دصرد

 ,هناقشاع دصرزد۸ - یدمک دصرد ۱

 ینس هقبط نیا : نادرم هلقاع 9
 1و 1

 س دو رفع بصت رس

 بم یعامتح

 ۰ یسکس - یاهثداح

 دصرد۳۹ :زا تشترابع ًاهنا دصرد

 ۱۸ - یدمک دصرد ۲٩۱ - یعامتجا

 :هتداحدصرد ۱۳ - 4 اقشاع درد

 یک >س نصزد
 وهیدیک یامنس : اههداوناخ 9 رگیزاباهملیفرگا ۰ رهش یالاب رد

 هب ۰ دس لحل رم ردو تسلانا هجوت و اما دشاب هتشادت مه روهشع

 ..هکت... هکت
 رانک وهشوگ زا

 ؟ددرگیمزاب نوب زب ولت هبهطوب رم
 دا رهب» + امراگن ربخهتشذگ هنه ۲7

 هثوبكياب ار هطوبرم یاقآ - «یقابنثا
 .درک ریگلفاغ نویزیولتی ورهار رد

 همادا دروم رد هک دشن رماح هتبلا وا

 یراربش یلودبوگب یزیچ شیاهدمارب
 زا رگیدرابکب هطوب رم ددجمشخب مياداشهک
 .دش دها وخ زاغآ نوبرب ولتکش

 دچمياهشون البق هکر ولعنامه هطوب رب

 یلو تشادشخب هدامآ ارهمانرب نیا تسق

 یعتم ید یاهتسق هیهت یمولعما تلعب
 , دیدرگ

 سوریسو اع حلاص .جمرگند فرط زا

 نتخاس لوغثم رتضاح لاح رد زین ینامرهق
 نوبزیولتیا ربیا هتیفددنچ هات وک ی اهاما رب
 هس نیاتاقر هجبثن تسین مولعم هک دنته

 ؟ دماجنایب اجکی رفت

 ! دننکیم لامقتسا یتاهملیف عونهچ
 داح - یغامتجال

 ۳ تترابع اه

 طاع درد ٩ یاهثداح

 یبس ۳ ۳

 ملعهب مه رهش هنامم نا 

 ی تمساح # .ملف ۶ ی

 ی رز .عس

 رد یناربا یاهملمف . درادن رادیرخ

 ادیب ناوارف هک وس رهشزا تمسق نیا

 مسرزاسفق یاهبلف نادنمقالخ .دنکمم

 هداوناخ و ناناوج , ناناوجون رتثیب

 تخس یفطاع یاهملبف . دنتس اه

 ههنم ملیف رک اب کا دف لع

 1 لیطعت یاهزور

 یناهتا تسا تاحیرفت وزج ًاملیساب

 دننک اشامت یجراخ ملیف دتهاوخب هک

 نتفرومایف یاشام

 هب دزروپجم دن ه رم ره ۸ اسع
 وچ مک رایسب ناشدادعت هچ رگ
 ماهمد عق دنهدمم حیجرت مدرم
 دشاب انشاو ین مامق

 رام ره یاهملیف بلاط اهناوجوت ۳ 11"

 هب اهناوج بتتسه یسراف ی اهثداح ٍ

 یاهثداح یاهدمع دندسمقا)لاع ,یعطاع
 ما دا وناخ یاهمایف رادف رط اههداوناخ

 اواو صقر و قثع نآ رد هک دتص
 ,قالحا یاههتحم و كبمک تاظحل

 دشاب هتشاد دوج + ۸9 مد

 اهملیف ندید یا رب رتمک اههداوناخ

 |یم رهش یالاب هب
 یناملیس رد دنهدیم

 رحم رر تتمو دبی

 ناشاهناخ هب هک
 را اهءهیاوناخ

 یکم یاههنحص یاراد هک یئاهملیف

 یلاقآ یهتفگب دبآیمن ناثشوخ دشاب

 هب و تف رک ۱

 كن ورب تسا اید زت

 دالواو رسمه تسد هک

 اب دوب هدما امئیس

 فر یس < ِ

 ی اههحس ندید

 دشکیم تلاحح رهوشو

 هتنکی ادننک هاک رگیدسه تروص یوت

 هل زرمپ وا یارب نتفر امنیس « اقآ نیمح

 ثاپ . تسا هتفه رساترس حب رعت گنز

 یارب یلاحم یتخوک و راک هتفح
 تیقح رب امتیس هراذگیمل جی رغت

 مان 6

 اب یتاغیلبت یاهملیف ناگ دن زاس
 وربور هشیپ رنهدوبمک لکشم

 ! دنتسه
 نبا یتامیلبت یاهلیف ناکددزام [0

 درط هنیپرنه درسک لکشماپ تخس اهرور

 اب هک یناگراتس امادک ی ههک | رچدناهدش
 دمیدسریم ترهش هب اهملیف نیا رد .تکرش

 یضاربا یاهملیف و امیس بذج یدنچ زا

 دن وشیم
 اهملیف نیا ناگدنزاس یارب هللسم نيا

 اهنا هکارچ هدمآرد یگرژب لکشم تروصب
 دننک یفرعم هزات هرهچ دیاب ابترم

 دنپ وگ ی ماه آ
 یاس یارب یزاسهرهچ اب راک -

 رطاخب اب یاهملیف هرانس هک ارچ تسا یسراف

 شحپ و تاعوبطع رد نانپاهسکع پاچ
 ,یسلیخ اعیس و نویزیولن رد ناشیاهیهگآ
 یاهملیف ناگدنزابو دسریم ترهش هب دوز
 ناو هدرک هدافتا تاغیلبت نیازا یناربا
 .دنهديم تک رش نانباهملیفرد ارمورگ

 هراچ ءار یتانیلبت یاهملیف ناکدنزاس

 ناشاهیلیف یاهءراتساب هک دننادیم نیارد ار

 نالک یاهدادرارف ندش فورحم زا شیپ

 اتیسپ ار ناشورو هار یتدمیارب و هتب
 ,دنپامل .دس

 راک یئافو لامح یاهیل وقدد
 !تساهد رک کنلا زنا زاسملیف
 یلافو لامج یاهیلوقدب هک م ياهانش

 یرادربلیف تاسلجرس رد ندش رضاح یا رب

 «تساهتآر د یزاب مرگ رس 4۳ یملیف ود یکی
 ۰ یرادرملیف ندخ ماعت راک ات هدیدرگ بس

 تودب یلافو .دنیوگیم یتح و دنفاب بقع

 .عاللا شاهملف .ناگدنزاس هب هکنآ

  امتسرد یلافو هک تسا یاهزا یاهرسدرد
 . تساهد رک داجیا



 برو : اش ملیق ره - برگ دحا

 یگدنز رهاط و یموب یاهس نام دروخ

 نا رت .دهدیم رارق هجونفرط ۱, نیزورمآ

 «پا رخهباح» ملیف نای

 -لیما یراععب اب یمیدق یا كب : دروآ

 هن ول ناوتیم ار

 نا وارف برفوجرا او ح تس یقانا 4

 یساسراپا ی یاهاخ : لیانب رد و . .هيم

 شمارآ . رییعت ثاب هب .دب رگ رط هپ ار

 تسا هتنه اهم تبار رد ه یاس و

 یگدنزییمهرب و مه رد لیاثم هلیس تسرف

 زا نیا . تسق. و نا مد میشاخ

 ۰ ام تسامش یاسیمزراب یاهیسخ . اه

 ار یلاهتس ۰ یلارگ تن نیمه نم رد اسب

 یرگ اهاعن را رف محاه دروع مه

 دنکیم ييفعت نانیابمدیف نیر ار

 ابآ ه .دنامیم رد داضت نیا اب هجا رد

 تیاهس يهتخابلد یزاسلیف یسیرآ تره

 ؟ تس اب هلیانم ماع رد هک

 نمرک تر 0
 تخ با , تمسین حریطم ریل

 ۱ رم هک تسا تب و بوک
۳۹ 
 نخ یاهس ی ی مق يه + ۸ +

 یرادیلاج

 اه اتم

 یاهنی

 هجرص : هس ره یهیطو تا هم و

 هثدپا و اتسابیز ناهس ب ما اتحرع

 هک هافیا رتنانحرد ار دب قاهت

 یاهشیر + تس ... - یی رگ .دنحا 6 ۰

 تایل . راد رواگلوف و تیسوق ر# دور
 یا هر ها اس لح

 لاع دم .دنچ تب نان ۰ اه

 رد هنوگچ .دیاب دب رکا تب

 توانم رکن ز رطع اب  ینابپ

 لبقهبور « نوتسود او ناوپا اب ته یفاخا تسیاهدش تیشن سلا ؛ تس * دروآیم ماود 2 1 ؟ هروآ ۱ هد

 وص و پآ و طیحم , تین یقانتا نیا یهاوتشیار تشپ دنا تشپ ینامدرم داهتع 4
 1 اد و

 نتخاسهناخبولسا نیا . دنکپم مخح روطنپ هک حاودزا یاهتس لثم رد . دراد دوخ

 هباس « اهناتسپات هکتسپا خاسح رادیاپ اهنارود یط . دیفلاخم نآ اب ابش

 ۱ ار قّط اهناتسز و دزادنایم قاطا اس هعناچیه .- دشاب دب رگا هان اخ

 یامهکتیش تقوا هنکیم رپ بالا رادروخ رد اهنسن ی لاپسب هوج تااو

 امیحم نیا نیزاوم فالخ ۲ ِ ت 5

 اب هک دنزایم ییرغ و بیجع یاههناح مح ت ح
 هک تساههب تفل انس رایدن ا تصیط ۰ رس یخ

 : عافد یتتس یزابس ح ۰

 هل هسب یآءرخدیب رخ یهناح ۰

 یاهلباقم نیچ لساح ف ْچ ساج

 ویهدع پا رخهناخ یدمس و طف اح هک اچ
 22 ر ور هد ۱ ,تافا رخ ۳ 

 «مامزاب یهعوسم .نتخاسیا رب یشیپی»
 ۱ رتئا  یاه ِ

 یئاپایخهک منی وجو يش ۰
 رامتراپآ .دنچ و هتشدک ره ۷ 1 افسا ب 5 یدهع +وخ
 ملع نایایخ فارط زابول ن 5 ۳1 | یا 1 رب -ف . ۰  حب

 ممهشن اه
 اهب گ اب دق یاههناخ . تسا هوس پ 7م

 1 اتمی رس ۰ ۳ نا 4 ۴ ِ رد ح _خ
 هوس ۴ امهنخ 1

 هم ده شش ِ ِ 2

 ی ٍِ
 یهجیتاب

 ار هقر سپ ۶
۳ 

 ار ۰ و مهاهدرت اطح
 یم وقف !

 یر
 نت و ب

 نا . دو رسیمام یتتس یزاصح هل یبث ی ِ و 1 ء اسم هک یا دام زادنناج ی ۱ 2 1 ۷ متسع اهن اچ سس + ینرف
 اندک ام نشخ زیچ تی ی راسصم اب یاهناخ : دی ها

 تب نیم درخ یافیظو ,هّتح دو هک یناتسوپ ره 2 ی اتیور ره زن + تسا هدش هفخاب س ادک اب هب ارام یرایمس .,یعرب او و هم یاهفا رظ# تست بآ هب هر هک اب
 1 4 ز هک ٍِ و

 اوا, ةربهم 2 5

 2 رب - بوخ تنس كي ینمی - نامدوخ
 " سک عافد یتادراو یهنفحت نینچ

 رد هتیمح هک تسیدهعت ماهملیف ر

 2؟هب ت یمدرکددحا 8
 # زاسلیف و دهعنم و لوئسم یاهسس

 ۶ نیا ۰ زورهزورما . .دیتنک نخس
 دخاب _.دیعتب دنابيم رنه ابآ هک تسنابم

 ار یعامتجا یگدنز شبمه هک ینعی
 3 تحرطم ره تاذ , هب : اب ؟ دشاب هشاد
 اربتانی اههننگ زا هکنانچنآ ؟رنه یارب

 طش - دیراد دیک ات نآرب دوخ و
 دهعتم یزاسلیف و دیتسه لوئسم رنه
 . تسیل نکمم دهعت یا ابآ

 ال رهوج و رنه تاذ هب نتخادرب
 1 دراد

 لب نیا - يبيرک ترسن (ل
 ۳۶ لس دیراذگب , تسا فرظ و جنرخب
 : ایماع لاثدا هب نم - مروایب یا

 |۳2 و یمنآ هاو زا هک ارج
 ةیفح كنا . طاحل نیزا - هتفرگ
 ۳9 اب تب بل دتنک یک هب»

 زاوبدفرطن آ زاهک تفرسپ ی

 ۶ ۰ طوفم ب وسوپرح زا ینعب نیا
 ره ۰ مدرم یارب رنه + ریه

 هلثسم . تسا الطسا همه اهنیا

 ۱ ؟دج تلخ زا دداوتیمن رنح

 ۶ ۰ یه میرم هپ تیس .

 «ل تی وف یدپ. و رتنبرط 9 ۷

 هاب ۶ اهتجارا زا

 دص به



 :یمد رک ترصن# ونهدهعتمرنه. رنهیآ وب رنه *

 حالطصا 9یروئت اهننا.دهعتم ریغ

 زددسن ادامنیس :هکنن [نان رع.تسا

 ی ۳ وحب ین اچ ر ت بیم ین

 هک "اسم رکفشو ابلیق . " و تم یهطسا وب وح

 0 " ب هک ۰ لیف

 وخ ثاب و تسین شیب یرنه یب همطلو دنک تیاع وخ ساسحا دیابیم

 امک دل ره قلطم یبیرف امن وک ش وخ یعطاع یاه

 بچ ِت تسا رولبتم همسلف ر ک مه قسلح تسدخ یتساب

 یشند] پ طقف یلاحدمن زا هک دج یهتع تی ادج یقلح شدوخ

 ات ناتچمح هتف رک یهمه بل تی ت

  رنه نایک رب  یرایسب؛ دو قشاع رخ ن ۳ دن اع ار هتل و رنع ک 1 ًِب

 هن و تس یحطس ناثملیف هک دتنح هک دنیبیم ار یگدنز یاهیتلادم

 ده یهدر هن و دریگب رق لیصا یهع اسلیف رگا اما . دراذگیم رثا

 وع : ندوب نم فرح شرع هنش هباطخ و قطن شلیف رد دهاوصب

 ای اما دنس من غ امتج 4 هب را دهدب یعاتتجا یاهرامخ اب

 ى

 ی >زه ین 1

 ناز 5 زا نت رک دیحا 8 تسب یرنح راک :ك

 نیشنشوخ ۳ نانچ ؛ ام یاهسس رکسع ایآ - یمبرک دحا ٩

 رب رد و .دناددخ « نامز نیا هک دیته یعامتجا اب یغلف

 دن وگیمهدردرا رگا . دنخاب هناگس مدرعای ایآ ۱ هفرگ رب رد ار یناهج یاسیس

 هک یدرد . دنیوگع ناثا یصخخ رد رب داعش نامگ رب رامگنیا یامیس رد ار هنسلف
 یدا رتلا . رنهرهوج زا شیاهرثا هکنيا و دیلادپم

 ۳ تربت 0 ناشی اه رنا هک دتسه یناراملیف * تسیراع

 نیا . تس یعامنجا یاههدادحر زا هدنکآ

 یاچ رز ی ره و ریگین رارق رنه یمیح رد اهرتا 9 و رق ی ۵ «

 رد ء دوخ نم * تسا راعخ و یلوگهدگ

 ها را یراعت ار هنلف هک یناسبس زا لثع

 تهمهیتسلف یئاهملف : ابا مراد . .هدع

 هواعو دند زگی م یرودندو یراعش زا هک

 رد مه ار هفط « رنه رهوج تیاعر رب

 دنراذگب . تسین - انهلادب ب یغامتجا

 دادند ؛ ار یرعاثرگا : مروایب حس ع

 درد ریثا تحت واو ۰ ددرگ صراع یدرد

 ۰. دننیم «امنیس تفا تیاهن زا یکاح هک دیارسبیرعت . نادند اب
 یدنناوختسا و گتق تاملک وه ثاب درد 2  ح

 ناب نیا هب مه یا هنارعاخ مکحم و صرق 2 مو
  ۶ ۰ دا بلیف رکا . تین صانخجل ۷ فطف

 نیا  .دهدب یرعش بان رهوج « نادند درد ۲ ۳۳ <

 اف كيت وب امتچ ر یس زر , ۱ 30 ها ماه یاخزرا یاد شی
 ینردزا فرح . دیوگیمن نخس یعامتجا درد "مر : و

 فرصب و دریگب ار رهاوظ یرته سی مه رعش نلا رمع . تسا هرفنکی و یصخت _ 7 3 ۳ 3
 هچ تسث یلالوط رسان دوخ یار ب یتح نو تب ب
 2 هکشنعور .تهجتی الف ال هکنا

 یقاب رعش یارب یشزرا « نادند ,یدوبه اب 5
 ۳ یاراد شی اهراک هک .دوشیم دادملق لوئم و
 ار رعاث زوساح یهلا , هرات . دنابیبن :  ط

 هتئاد درد نادند هک دمهفیم یسک اهن "* 5 7
 نینچ هی و مریگیم اررما رهاوظ مهنم

 تادتد درد هب همه هک دینک روبق و . دشاب : : ظ ۱ بت ۰
 یراول, درادن یراک هکبا . مز ها

 ۳۲ هحفسع م راک كي ناوضب مکیم مهر

 تشقبقح رد« ,سهصق ذاسملبف

 د :هیقب یاههیام اب رت

 رس یی وگ هصقابا زدوخیاهد وبمک
 !دراذگبمشوپ

 یلونک تیعفوم ردینابمیک
 .تسیمنتعمدوج و :نا ربا یامنس

 راک طخزا «لزغ» رد هک فیح

 نازاسللیف رگا .دش جراخ دوخ

 یامنیس مینشاد وا وچمه یرگید
 .. داتسبایم یرتعم ناکم ردام

۱ 
 [ یساوقت رصان هدنیآ هب ۶

۱ 
 زاسلبف وا . ماهتسب دبنا تخس
 ناشلئاس و مدرم هک تسیئاناد

 |رد یناوفت . دنکیم كرد ار

 رب « رود نادنچ هن یاهدنیآ
 . دز دهاوخ ماگ جوا

 دیههش یامنیس یر رب
 | .تسینشییرود نوکسرد ثلان
 وا صتخم هاگن رد یرترب نيا
 | یتخاد ریوی یاهمدآی گ دن زهب
 " تسیگد نز نیا اب بسانتم

 «هم وهید رغ» رد < یئاضس#

 | یزیگنا تفگشیکینکت شهج
 اماتشاد « رابکر » اب هساقم رد

 . دوبن نشور میلبف مایپ

 ناشن«یلپت» اب یحول ریم#
 ؛دراد یزاسملبف رهوج هک داد

 زره هب دادعتسا نیا هک سوسفا

 «یلهت »دنا تیم يه زونهوا .تفر
 ] ناسآ هب نت هکبطرشب دزاسب

 , دهدن یاس



 , نادراک زیو رپ هتخاس«لوا درم» لایرس هرابرد ۱

 نانچ رایع ۳ هتكکنج
 هک دناهدروآ نام رس یینالب

 من راذگیمرس یودادلوادرم

 مينک یم اولحاولحو
 برم دوخیم هک هناد و هبیآ دو

 گن رم هکنآ ین درک هلارا قسسپ رگ اتاس

 لا .بح .دش یف دا رع لتع یلابرح نتخاس
 را راسكگج یفو . درادرکن یاج مه سه

 تسد زاب و دنکسم لیطعت از دوخ رای
 ونک ها را یرته راک ان دنوتیم راقت

 مذآ هک ریاما . دیلامرن رتدنمه یلک هدنن رتهیاهته هک ميسیم
 یهغ اید ساق مهان ره هک نادراک یافآ لوا درمز

 یسلایرس هلیلا . رتدب ماد . تلرنه 4 تسها تا
 درد جم رولت نولیاب احیا لس دلش یم اس رع

 دوریمن شزردیالوم رظن نیا زو ثسا ناربكگتس یاجب رگا نع
 ثاحب ها وجس ار اهلایرم رگند یتفاو بح ک مدرکس تیاکش نازاستگنج زا متون

 د !وا درم . مسنک نزوسه  یتهانه ن

 ۱ راه )ابر ایرس , هنغ

 مف هد مین دناب هچ

 ها رتع *

 یاف .دیاناتح مین را ياهب لادرس مان ارج
 اکهائار دوخ افآكبس و تاکچ اب هسنانع كگنچ لای دوج ۱ تا تاگساینافو

 سنک هاگندآ هب درجم روت و میئاسن رگا هاضا! هن دخاب بوخ هکناهن لوا دره الا ! راک نآ داتسبایم و دنکمع ,یف رهن «! درادتفا مه كکس د

 زیورپ یوش یکمن اب ردنا #

 ۱ هچ یعن یعقاو نادبخب یههتیم ۳
 و وتسمرواب راد مک مک «یچاخابن« سفحم

 وداجیارت ییهب نادچ او تعسط هک
 ون سا دنک افنح ادح و درادب اعرسو
 ریورپداخ بیرف هطج زا راوگ ر رب داراب

 پیرق زیورپ دنکیم یقرف هچ» ار راتلا
 رانفابراثفا زیورپ بیرق ای دتاب راشفا
 یرزامونزایموم نیا ینفو ۱۲ برف ریورپ
 میآ هقرگدای ار شدید ینوح ده

 تب ضام ار هما تر اهن «

 کد کز "2 ردن یلاعتراب هاگ رد یلک
 هدربیوراد (!) تفنایدوجیذدوحو یالصا
 و هلی «!دسس ون رب ولت

 هک دینکن !ر شباسح اعقاو ! 00
 دمشن مدآ نادیخبوامرسو روس ینا یو
 نویزیولتکد شاب شوخ ,شلد و *اخ يون
 و ینک هال و لاش یلاوئسن رگاو به

 مکتسد ,اتامنو تثگ .دصف ه نورمن ینرت
 یوغو یک 0 ار دون ر وان یا و

 تقونآ . یبسب ار راتفا برف ناخ ریورت

 اتم هراس - ۱۷۱ هرابش ۱٩ هحفص 0

 ۳۳۳ا++-<>>>ٌضنًة

 ما .دسک
 زا تسا هفاسا مه شاهرمجچ یئخ

 دا وناخیولوچ وک رتحد
 هراچس» کس نوغادو برد ار یچاشاعن

 یلاهریچ هسچ تیاب دناب هک باصخانن

 ءادص دن شاهحناق ۳ دون هننا وح

 اطسو درتی رع ۱ هه  رولتسه یک مچ رس

 دحق دنال و تسا اباتف تایل اب و هک رعع

 ۳۸ هحتح رد هیغن

 . .  راشفا برف

 بطق یاهنموشمینکیمن رکف
 یخ هب یا همان رم مهبونج و لامش
 !!دننک هئا را «امیوخیایند»

 یهدسواس

 یساشا وهیاه یسل ن بت
 دبب رنک مالعاالتم هزادا نبا ۶۱ 6

 حرف اوه «ام بوح یاسد
 امسآ رد ناگراتسو تسا ن ت

 لدو ءامو
 اقثاع سال

 دوشیم برقعرد رمق یوج عاصوا
 دب زا تعامحو نفاب وب رولت هک هیاح ره

 یاند ی یون هدب وهبع یقوت یو یخ

 شحب .عفوع*

 دن ریموسوس د
 اهیراسایو دنا رجب نابسآ

 لورن رربخب . دنک اشامن ارام بو
 هحرددنج اوه ربارسادخ دنامرتس ز الجا

 ۳۷ هحنص رد هقب

 باصتا شدوجو هک

 هناسسل رب نیا شخپاب ! دنزیه *

 یو و

 هم رت موخ يارب دی ایم

 9 -دش مامت لاناک نیا همانرب
 وب یسلکنا زا هک یئابق ال كاب
 ۱۳۲ ۵ : میوکی مدلباطتدف
 رب یتقو رگید مک هچ

 ۱ تسا روبجم مدآ تسا دب
 دوم یگنرف یاههمانرب نامادب

 وی هب دسریمت هک

 ٩۱ ار یخبطم مک

 ۱9 نیا مصرع
 هب و نتسئن اههمانرپ مزاعا
 مع ندرپس شوک ناک دنیوگ

 ملایم هکاجتآ ان یعلخم

 بد مناح هدازآ یکی مود همانرب

 تایلب دنزک زا ادخهک تسا

 او یرگید نآو درادب
 - منادیمن مهار ناشمسا
 واهماترب دنکن ادخ ۱ اقآ ۰ منادن
 9 تقونآ دوش عطق یتیاسن طسو
 ف هک اجنآات و یاب

 صرع

 : هچ و



 ۰ دزیم سشن یشن « اهیرتاتیاب ریز هنحص هک یناهلاس

 ؟دورسیم ادیگدنزرعشهک یرتآتنآ وک

 وت اتناگرزب
 دن [هتسخ

 یمز رک دمحا

 تجاس یمن رجب دب زاب رتالت هب دم هک یلاهلا داب []

 ]لا ب مان زا یطف . یرعج یلع دیس مات یاههچیو ر یابافشاع شالت زا «هنحص» هک یناهلاس ۱

 هه تییمص و ساسحا هک رگیواب هاگ و نادرگ راک .دون دزمع سما سن و تفرگسمناخج

 | هاکنآ و درک ین ؛ شراک یاهنحس , شدوجو رد دوس یروان تحرد , رثانت هب قشع هک ؛ اهلا نآ ۱

 مسناتت ,دنیم یلابور شهاگن ؛ تفگیم نخ رتانت زا هک قشع و دوبقثع . دیزرلبمن یکمینشزو زا هک , نادچ

 ۲ دون شکر رب قلع . ..تشادن یلام تشادمشچ ۰ شخالز ٩ , یرتاتت دم رهجه

 ۱ وه ی هکساو یراچان طرف زا یرتهج هک یلاهلاس یساسحا را ناچ هحصیوررب .یخباشم دبنمج هک اهلاسز

 ۱ د وا یمن هچماپ ار «اهدا لصف» مکس سس هحصرد مه هک دونوه و . درپیع یشوما رفبار نشتشیوحم ۲ دشیع رد ملا

 ناجناما ونبا :نابریسو رثاتت , رثاتت و ناب یصت ییلس ۰ شعسرد قرغ « یشیوخیب یاههلتسل زا یاهحل رد

 ۱ رد هحص ؛ یدرسمایب ناب یصت یتفواکد و تحا میهاب ._ لسعامسا تروص رب مکحع نادنچو درب رطاخ زا | ریاهحس

 د رادهشیر یشیاس «هتشگر س لبلب» . دهآيم ترطاخ دش یراح وا نامشچ رد ككثا هک تخاویلسهدگش
 دا مهب هک ,یعامتجا یوق یاهمابیاب اثاخ و بآننارولکت وف دو یخباشم ؛ یخیام هک یلایلاس

 بت شیاهبزاب .درکیم لدبتوخو تخایم یروث , تشاد ودوآ راگننارد ,یدیخردواد « هنوخ رعش یاهش رد
 تیاکتح هنحص هب تیسن گر زب یقشعرا .- شیاهبزان یامه . .درک ریوصت ارنانا یینادرگر س یهیئرم و .دروآهحساار

 تشاد و دنک اچ زا ار رگاتامتدوب تیمیمص زاهدنکآ هک شیامن ۱

 | یئاهلام.دون هراداوزیم مگر درس«ن ابریص هک یلاهلا هحص هب ,ایز یطاستاب رگیزاب كي ناونعب نادراک ریورب
 ]| حسیجرت یرگید زیچره رنارهحص كاخ . نابربص هک دیشخ قنور

 . دادیم دیش وجیم یدیشر یاهگر رد ؛ رثانت هک یلاهلاس ۱
 ۳عهحفصرد هیقب ینغاک مدآ و شودبهناخ « نادراک زیورپ هک یئاهلا ۱

 اعتیس هراتس -- ۱۷۲۱ هراهش سم ۱۷ هحفص ۲]



 او یمدلگ مایلبو یهتتوم یی هر را َ شات نیتچ ًّص ۳1 ۰4 وب ۶

 ۱) هراودووبایو نیانسرب لراک هکد» : لاس ملیفنیرته 0 ۵۱ ۱ ناو« ۳ شیب
 ل ِ لا زاد بملص نب رته ۳0 زنیم ِ هسح هم ِ

 ملف ردع
 ۱ ناتلکنال وصحیم ۰ ام رهیهویت ,هلحمنیا رزین لاس

 ه ۳3 دو نم هکلب م# رط هیوم هیچ با ی
 «داتفا نیمر هب هک نیردب هرز ی

 هب از هگ وری مالکیت یناد رک راک

 [(مسلط ملی -

 ۱۳۳ یر نرده 0 ۳ 2
 ۱۳۳ یک ناجیداب یو یک هنایلوج- کن ودرزک < نیم «هکسش» یونراس 2 -

 ۱ ۳ سابتقا یوبراس نره [7 ۱ نیرتروهنمز ۱ (یرا ویلیک

 9 سیر تادرم مامن» یویراس ۱

 ج۷: روننوم نا رها 0 شولیم اس نا یونس ناسا
 «تتاه رتیی» و ۱ باخ ۳ ۱ ۲

 ِت (ناتلکنا) مآ لوسحم ۵ ل ۱ روم ۵ ۳1

 ناد نب رتهب ۱ «یفاه ! دندرک ۶:  یره نادرگ راک نی رتهب7 نیتلاد» ۳99 رگیزاب ۳

 یر ینادرگ راک رطاحهت



 : تساهد رک باختنا

 «نودسلیراب» ملف

 لاکیزوم نیرتهب [7]

 «.زادنا ریت» : لامنرسو نیرنهب [7

 ثاینكيپ»« :دلاسرت ملیف نرته [7]

 «دار گسیکسه رد

 (اب هرم هح

 درس« : لاس «رلب رت»# نرته ۳

 « نا رام

 .دوتنوتدو» :لابیدک نیرته ۲7
 هداد تاجن ار دووبلاه هک گس

 (اکیرمآ) سیو لکیامیهتخاس

 زا وآ» : دتسم ملیف نیرته 0

 . هدنامیم هثیه
 تساموصو نونیلک رتیپ یهتخاس

 (ناتلکنا)

 یاهئداح ملیف نره [ت

 ۰ دتان داطا تسا وجیم 4

 یدرم»

 (اکیرمآ)نوتسویه ناح یهتخاس

 «گر زب» : نتسینا ملیف نره 071

 (نالگنا) یرفداگ باب یهتخاس

 دیوید» : نتمزاس كيزومن هرته [7]
 * رباخ

 َكَثكثَثَثَثَثث7777:::»:»:»---»>» ۰۵-۰-۰ هه خش

 «فرودتا ره (

 جیییمسج» : اد ؛رتهب ات
 ته ملیت رضحاح هب

 ءححب یاهکن راک نیرتهب []

 «ناگ و ل را رف

 1 وس اکیام یهتخ

 طاحخ ه

 راکهزات درم رگیزاب نرته [7

 ناطیش دایرف [] كا رهکینیکنه رد كينكيب 0 [ ق زا یاهناوید ملیفرت یزابرطاعمب

 ۰ ۰ (اکیرمآ) دبی
 یبدیس ینا+رگ راک ای «فکسش» شایعقا و شزرا زا رتمک هک یملیف ۲7 1
 2 ۳ ِ «نایراموسبار» : دخ ینابزرا

 شایعفا و شزرا زا رتشیب هک یملیف ([7
 «یسک اتهدننا ر»

 «یسکاتهدنتار« : لاسملیفنی رتهزمیی]

 : لا- ملف نیرت ناشیرب 2
 «یجامرو طفاح

 لاس ملیف نی رتهب-تمول
 نروبپه یردآ ونمفاه نیتساد *
 لاس نارکی زاب نی رتهب -

 نیرتهب - نمدوف شولیم#
 لاس نادرگ راک

 ًاتس هراس س ۱۷۱ هرامش ۱۵ هحفص ۲7

 دخ ییابزرا

 !دح»

 [ ثیرما) ناناغوب یرال یهتخاس

 لات مسسلیف نیرتهدنک سوبام [7]
 «رجاتسم»

 !وسمجم ) یکسالوپ نمور یهتخاس

 (اکیرماو هنارف دارتشم



 فو رعمهرعاش راشفا رسامه
 »و هنار رمنروت ۰  2 بوک

 ۱۳۲۲ :دام هک فحآ نیا . دنا وخیم هست ای اریخا ؛ یلیع دصشوه از اثفا ریمامهرامش خآ زاهکار «ندرموثع مرادن یدهعت نم . دی وت یم

 ی , 4 زیعاشو وا یراکمسح نیلوا لصاح ثراک رگید راب ؛ هژات هنارت | دولوم طسوت . میتفگ هکیزوطنامصو تس هوهخب هدنناوخ اب 45
 0 ۳ و نیازچ یتب هن !رچ  تسامد رک لگ ؛ زور ناگدنناوخ ک ت وخ ب ۹ ۹ ۵ هنارت 1 دی هک | ,

 ۱۳۶ اب زاکنما نیا یاههتخام | ۳ ترک ا ی یو و رد نیا. شاپ هتشاد موادم یراکبه

 رم جم هدف شست: هگنتق شیت کم مر
 ۰ ۱ ۰دازیغامش هک تساحنیا بلاح ندرم قشع زا : ندروخ هعع هیمزرد یریگیپ تیلاص «ریخا یاهلام رد ااح زا هدا ۱ هطح زا شاهزان یاههنار وخ هدرپ ۹ : ۱ او زات یاهدنا ای« دون هد ِب و رحم روح

 تل یضا هداضفااهنادزرس رنک «نک مکرن نم قشع حوت م ۴ ۱ : ۰
 یضار یلیخ یتب اب شایراکمح 7 درس ر ۳ نسب ۰ سص بار شایراتمه !ریخا .دراد یمارسهنارع

 دی وگ یم هدومصن نا رج !ر شریخا ی اک مک« تس ندیدهلتصلهب یارب نوهاندز رب هلبج تسا _ٍ هغ .دنچ

 یو تسایدادعتسااب هدنناوخ یتب -» ما ندسرنوجب ویگنووید و یناتين ۱ ایه راهش یکپ ب ول

 . شيادص زا دبای هک رولعتآ نونک ات هنافسانم يا جا یارب یناداهشیبابیلیقعاعض شلگن ملوتیکبو اهلیورفرح را زه بوی شس بل هدومنا رج

 ۱۳ یو شتسار . هدشنهدافتسا | یون اب و تساهجاوم اههراباک رد همانرب نتفخنامشچ نوادای و یرادیابن تشامب
 :وجاهد رکادیب ار وای اصا یادص هک منک ی م -ك چرزف ینامز یوگا یرارقیابام هلبس یوللد یاهددس شیزاکمه رم انع

 ۲ تر ر  گ 7 ۳
 لوت دیوش ؛ر شاهژات یاهكنهآ رگا ۳۴ دینوخ نایک ۰ تن یرالتتنا مشچمهندبدهسا ووتد رعراب راه وگ یم سچ ۰ .فلتحم ِ

 رگید راب « تسیث دیهبب تساهدونیاهرث ندبرب اجزا اههنووبد هتم ای یادص رهن یا ربی دانونیفه وگچیهس

 دو گاو مرادن هدنناوخ كاپ اب موادم

 !ربیاهرهش موادم ندبد هلطحلهب ی يارب نوماندزرپ رب واس دنچ ككپ هک دی

 مهدیع را رف نوجن ویگنوود ویناتین یسوصخب هدنا وختب رابتخا رع

 ۱ اد و درادن یصاخ لیلد

 هشهشبزف رکید هدنناوختئ
 ما رهش [7]

 للیس

 ای ونمب یتیک شد ک و

 صاوخ .یافتسا ملی ۸ ینویزپ ولتمان رب :یلس ناک دنا وخ

 ۹ لب شفن یافپا یار ین دشابیم 4۱۱ همیدونسا هتیراو * لک

 مو یقولو ءوره و نيدرهلمج ۵ هتیپ ره سم هزاا ملیف ناکدیوح تی ۶

 ۱, : + یئایمیک یلودوی اه دش هفاضا یلایمیک
 دایر

 ِِب تشادیمس ین ک هک تساعتبا لاج

 خ القهک ررط ایه اهیمح هک ددنب دادرارق زین هرهشاب شنی

 / زی ده صهن بز فا هل یالح

 وخ رحاظ نییزو .نیلوا یارب ملیف نیا ر ۱ ِ 9

 اس هراس ست ۱۷۱ هراعش تب ۲۰ هحقفص 7

 عرادهن ووندرحساتبشدمه هرهلد ربسا

 اوح دنچ زا یناهموبلآهب هتفهنيا یندیش یاههنارت تسیلرد

 هک هدیمناش هلئس نیا . ميروخیمرب شکلدو ناب

 یاهكهآ .دنیخ «ب !راهتآ ومدزارمدرم لد

 هیصرم هلمج رایمیدق

 ات تحاوکی یاههنا رز

 مدخباختنا تساک شو رفوجنرم لاتسابهچ ما

 یجراخ یاههنارت »۴

 زلراچانین موبلآ مس ۱ شوبراد یاههنارن هران موبلآ

 ِ ساخناسدنایسیک م وبلآ - ۳ یتسهم یادماب هناقلاع ۲

 ابا هورگ موبلآ - ۳ هدیاهوا ریمح یاهدنارت مولآ

 1 یفرومرتلاو هورگ موبلآ - 6 هدا زیعامش یادصاپهاسپ - (
 9 ناجنوتساهورگ موبلآ اپلگ یادصاب كئا
 ۱ ونایلیفهژوخ موبلآ -شکلدونان؛هیس رمیمیدقیاهمولآ

 ۱ لدنا و یرگسا یارجا -۷ رعاتیادم -۷
 لوردداج مولآ هم هگن

 هادصود کنهآ و یتب !...یراک مک نا ربج ویلبعع»#+

 : ییرت»زاتهک یاهدنناوخ ی ۳

 یدنچ ۲ تساهناپزرس «رثن» مساب

 ودكاهآ هثثب هداژزیعامش نح یقاعتاب

 ۳ یلیخ شیاهدنارت رگیداب هک .دینکیم
 ۶ و تا «دای» كنهآ نياما .دراد



 .دراد رایسب یاهلص

 ریزگانهب,ندناوخ راس
 مک. اما زورما . دوبن و

 باختنا تفدااب ۰
 و مکتسم اهرعث

 یولومژایرعخ
 تسوایناوخ هنارت
 .(> رد

6 



 هه





 سس تا سس سس

 ۳ جن

 رک

 اقمرو»

۳۹ 

 هر ۱ 6

« 

۸ 

 تام

 س

 یر

 و6

۳ 

 د
 کر

 مک

 جم رص رچج 7 5 ۶۰ «نوُهم» ۶۶۲8۳ ٩

 رک
 چ
 6م
 رنک

 انار

 اسکن

 ناف

 کر

۳ 

 يتچگ

 مصر

 مس

 پي

۲ 

 رن)

 «عوینص

 رو
 یک

۳ 

۶ 
۲ 
 و566

7 

 «هوه»ج»

 سکه

6 

 هو

 6م

۲ 

 کرک

 رو
 هرجج

۲۲_۲5 6 

۳6 

 ۲6 ۲ 2-۳ ج ۲ 0

* 
 ریهصح

 رک

۲ 

۰ و ر) نیک 2۵ مر
 
و ک
گ 
ه ه
 

ج»
وه
 و
» 



 لوراک و لمیگ كرالک قشعناتساد ,
 ! دریگیمناح دزابول

 یصحم رومام نیرتروهنم دن ابرمیج

 شیاهصن نیرخا هچرگ
 تسن نازاملیف رونهاما دشک یم .< را

 لیخح ید

 شرسزا

 یسشالط هچناپط درم زا یپ ودنرادیمنرب

 نارکا یور رب نارهت رد نونکامم هک

 ار شکرت ریت نیرخآ تربلیگییلول ؛ تسا
 نیا هک تسینمولعمو) درک اطر مین

 یسپ رد مع یرگید نیرخا ۰

 هک یسوساج» نتخام كرادت اب (هناپ دراد

 هرحا»

 یننابزییچ لوصحم كي ؛«دراد متسو
 نسف همه رودام نیا نافاتثم یارب رگید
 :دنکيم هتخادرپ و هنخام فیرح

 دن اپ زمیجنثخاس لاح رد ارتریلیک یافآ

 نتخاتسدم زد یئاحیسمد نوچمه هک »۷

 دریگیم هژوس شدوخ زارابنیا امنیس

 لنلام هک هتشذگ یاههنومن فالخ رب ابا

 یهدربیور هاگییو ءاگ «یزاسلبف فلتخم
 كسب ناتساد رابنیا ؛ تفرگیم ناج اتیس

 تسا هد ملیف كيیمژزوس ۰. یلاسیس قشع
 یاهلاحج دوح نامزرد هک یقلع ناساد

 " تحگنارب یناوارف

 یایلاجج دهاخ نونکات , دوویلاه

 و درسصه ناگشیپره نیب یناوارف یقشع
 یتع یارجام اما تساهدونامبس ناگراتس

 هاگچیه ار درابموللوراک و لبیگ رالک
 هثداح نیا اریز درک دهاوخن وحم رطاخ زا

 ناهد: یئامنیس لفاحم و دووبلاه رد اهتدم
 ۰ الا زا سپ كبا , تنگی م ناهدب

 ملیفب ار ناتسادن ءا «یرویفیج یندیس»
 .تسا شیامن یمدامآ تونکامهو هدنادرگ رب
 لایرسرگیزاب «نیلورب رعیج» , ملیف نیارد
 دراد ار لبیک رالک شن «هلحم كاخزب»

 «هدرامول لوراک » شقن هب «روسلک لیح» و

 , تسا هدخ رها

 ! دن آ یممه«۰ ۰۸ زومام

 ۱ تسا تودپاپ رومام یارب هژات یدیلاک
 یرس را یاهزات رومام هک دییادپ ودیشاهتشاد

 :تسا ءار رب «رادرفم» یعخم یاهرومام

 دراد رعسود ؛دنابزمیچ دن اممهنپدجر ومام

 بس لیدبت وم درک یقرت ءرفن "كي اما
 هک دنادیم ادخ و تسا هدش ۰ ه» رومام

 دوبدهاوخ ینوجسسهچ رگید ۰ پانچ نیا
 سورس روماع ۰۰۸۶ هکار ملیف نیا

 مساهس یناثن و مانیب نادرگراک ۰ .یمخم
 و دنکیم هپهن و دزامیم «فوتتاش یسیل»
 ول ابودکییبیا ۰ نوه یکی , نآرد

 ورخآ دنوادح . .دنراد تک
 رش داندراچیر

 تیاابار ام تبقاع ,رسسیخب یفخم نارومام
 ۱ فادرک

 روهشم نادرگ راک نمنلآ تربار []
 ابن رفیلاک؛ رلیم مناخ وپیکكم) یلاکیرمآ
 ماناب ار شلیف نیرخآ (...؛ فصناب فصن

 رب» والع | ریخا نتلآ

 مه ملسف ییهت یهیمز رد + ینادرگ راک
 نا رگید یاهملیق لماث نیا ودنکيم تیلاعف
 مسسلیف . دونیم زبل شدوخ یاهلیف و

 سک و ف یناپمک یارب نعتلآ دوخ زین ارریخا

 , دزاسیم «نزهس»

 هلاپمایسیس نآ رد و دنک ی م هیهن متسیب درق

 هراذ بک رش لورسیناجو لاوودیلغ

 هارجلم یرس زا ملیف نیرخآ [س)
 هسسخ و نسلپدهروفدا رب .ونیدراوک یره
 دنا گیم یرادربملیفلحا رم

 »اع ناعالاکیره شن هب دووتیاتیلک

 ۵ ی رکراک ملیف وک *میج و «دش

 مک وصحم هک وگ ۳ 1

 > هوا هم تا

 دنا ویندرا وک ی

 شلیف نیرخآ «سرد ومیو» [7]

 ماهسیند ملیف ننارد . دزاسیم خیوم

 .دنراد تک رش نیلابدرارژ و رناگ و نورب
 ار شامزات ملیف «لکیسناد» 0

 *,یلو نوسارب زلراچ تکرشاب و «ضلت»

 رتسپ» او نملت یویرانس .دنک یمینادرگ راک
 «رکیورتلاو» زا یلوون سامارب «زمیه

 . .تسا هتشون

 ینتساوخ لاسنایم رولبات تبازیلا
 هراسنیر یساوخو نیرنروهتم

 دوح , یلاسنایمرد مهرزوه4 ۲ رساح رس

 ۰ تا درک ظفح ,هدوب هک ناچبهار

 لوفتم شرطا تختیاپ نیو رد دوکاره
 . تسا شلیف نیرخآ ردیزاب

 دلوراه ار رولبت تبازبلا رخآ ملیف

 هاتوک پش كي» ودنکیم ینادرگ راک سنرب

 كن رانایداب نآ ردیو هکدرادما «كيزوم

 :توادنآ یلسل « دلگنیچنیومره , ویراکن ل

 و

 سایزاسه پلناد یلسل ؛ ودراگ رفوتسبرک

 هو تسا لاکی زوم ملیف كب ملیف نیا
 سا یلاهلاکیروم دونعم زا یکب تئبقح

 یرگیزاب یاهلاسی ط رد رولیت تبازیلا هک
 اک رددونکامیه وتسا هدرکتکرش نآرد
 :توسیاروترا طسوت ملیف نیا یرادربلیف

 سهام ناسا سوز ملیف كيزوب
 بویلا ملبف  ؛اهدسک هیهت .دونیم هتحاس

 ۰ تسا رنتساک



 راعش» نابع تسیمهم قرف ت

 یئاصس ما ره

 یناها رف دا رهن

 یماع ینه
 ست رادهناللط دمجع

 تشاذگد ها وخت یرتان شذر
 اش تسیئاههراثا افرص : اهفرح نیا سپ

 یداینبیاه فضعح هب شا نا وج نا رگ راک

 یهمادا ردهک دشاب . بای فوفو دوح یا رجا

 دنک لمع رت هناهاگآ : یرنال ياهراک

 :تسا شام بکگ رزب فعح نیا

 .دهدم رس ههعهف رگاشامت دوشبم زاغآ هعجاف هکتفو

 ... یزاعشرتأت زدهدشمگ یتیمیمص
4 
 «یراعش» و ند ون « * بس

 هراثا ما

 نابن هب ۲ 1

 كسب شوگ : .دیشنیم یعامتجا یاهدرد

 یاخ یر و رسعن دنایع یلاهد رد سچ

 دشاب هشاد ره

 دوش هدنا رورپ

 هاوخورعش هاوخ

 رهیمزوح رد هک یه

 اس هاوخ رنان ها وخ

 یاهثوس هکیتفو
 هعف زاا ردوح دن ویب +

 یاهتفا رو اه هلعنان نیا لاحنارد .دربم
 ,ندوب هماشنامن زاار دون هعق هک تسا رتات

 نایم تسیرفوت هچ هنرگو . دنکع !دج

 لشلمع نادیمو دناسم باک رد هک یاهصف

 تتیقحرد هک ,هماشیامنو تساذغاک یهحفص

 تساهبحص یار

 تانلبحم
4 

 تیففومزادعب هک رهنوب رنا هورگ
 قیفوت ۰ مهن رنهنئجرد ,هناخردنلف ریظنین
 زاار شیامنهلئسم راب نیلوا یارب هک تفاب

 .شیامن كنيا دنک جراخ نا رهن بوچراهچ
 مابتسا هدومن هنحص هدامآ ار یاهزات همان

 هنسب ون هورگ یلف راک نوج هک گنلجم

 - ۳ هحفص 7

 تسا یریحص جحربا هماشیامن نادرگر اکو

 یو هک .تسا یتتفگ یریخص درومرد
 ومدروآ یور اعسس راکب ران نیلوا یارب

 نونکا مه هکر وک ملیفرد ار یساسح شن
 رهنوب ردنرد نآ ربا ملیف هناخ هبامرساپ

 . .تسا زاد هدهع تسلا سیرود یولج

 اس هراذس س ۱۷۱ هزاعش

 اهنآ ودنالوپرخ اهنبا ۰ هکسیا نتنگ
 اهنبا . دیفس اهنآ و دناهایس اهنا

 اهنآ و دناهقطاع یب اهبا بوخ اهنآو دندب

 هنطاعاب

 رادن

 ار یتافالتخا نسچ دوحو رگا

 ند رک رداص راعش مکح

 رامخ هنو تندو . یراعش یعت

 یلاهشزرا - هشنیف - هتشون حرط
 زاحرط هک هدش رکنم یلاضی ابوگ . دراد

 د زاب میریدپ مه

 تیمهصالح نیرد حرط شزرا + تسوا نآ
 یرادهبامرس یهناش هب - مدآ ه هک دوش

 اردوسخ یهناش یشوح هک .دنکس .دصف

 دنک لیکت

 رظن دم ار
۲ 

 رشفیاهدا وناخ . یخوش هب

 ,هناگادح , كبرهو دن ریگیم

 یاسهرب دتاب رارف رب ۰

 اعآ زاناونیم ۰ مینک هراشا نآ یاهنعم
 , دروآ دهاخ ار شیاس نابایات

 .یسع نیچاب هلیاعمرد ؛یمایع ینهع

 عنآ زا . دوشیم دوخ تبمیمص ریگلفاخ
 یقایسسچاک تس یهید تسانشآ درد هک
 رانفر.تسا هتخاس هتخش ارواهتشون یعابتحا

 شورد .رد هک هجتآ زا « نتم نیا ایوا

 تفههک هچنا هتفرگ همنچرس . دردگبم
 بزاک هک تس یتسسص .دخ رکس .ناوس و

  تنا هدرک جرخ : ارچا .تباب نادرگ

 دوحیاطساوبشیامن زاغآرد هک یناهراتک
 ۱ ]یالیموبشامن رگیدیاج ودرد و نادرگ راک
 صیسیناتنیلوس زا دوشیم ادا ؛ رتحن
 ناذزا ادج یاهسار داجبا رد نادرگ راک

 رگ دیوس راو . تسارگاشامت اب . رتان

 شامنیاهف رح رب دیکان هک اهراتثگ نه

 هجوتهچوچسهپ تسا - شیامن زاب یاهفرح
 دروآیمن تسدب یقلعم

 تایمرد دادرگ راک اب ار رگبد یاهنکن

 هک تایر ینامز ینارس : مرادذگیم

 سبب رد هک یعب .دنآ رد هنحح تاد ورج

 سلا ربع .دشاب یراجهحمیوریاههنادحر
 هدخ هلارا , دوگرد یخوخ رد هک یلاه

 رگاثامتهب نادرگ راک یراگنا هک تناج

 اجشا ۰ دین هجوت : دهدم رادشه

 راد یصاخ یاح سنا رس

 ودز هک یاهحص هب مکس هراثا

 ۳۵ هحفسر دهیقب



 واش ,حرج وین اخ

 هاب ه ۳۹ ۳ اک هبار

 دکیم

 تسس  رحع نا رب

 مس هیطم دیس هرو هم ۱

 اهناتس رهش رتاثت هراونشجیاروش تسشن زا ینرا رگ ٍ#

 ایوب : رگشرا زگ

 ...دزادن یئارحاتردقرت آتیهداونشج :نابریصن
 دنتسه یضاران هراونشجهتشذگ لاس جیاتن زا هراونشج یاروش یاصضعا زا یععه #

 ءایآ هک مسرپ مساوخبم - یراس دندوب ءاضعا زا رگیدرفنود مه یدار ربکا : هراثا
 هراونشج یرا زگ ر ناب الوصا : اروش یاصعا رسیمتسشن ننارد ناشیا تکرش یللعت هک

 ؟ دنفاوم نآ یاهفدهو یمراب رد یزاس لالج راغآ رد . دشت _ یهراوشجیاروخ تب سیسج رد
 شیب یع یارن شسرپ كي - یعیفر یلاهفرح هراونشج یهتشذگ لاس یرازگر س هراوشج نیا برتع هک - اهباسرهت رتا

 رد هراوتشج یهدزاب هکنیا نآو . دیآیم دعبو دون ناو یگنوگچ یرابرد - دخ دهاوح رارگ
 ؟دوبهدننکر اودیما هزادنا هچ ات شیب لا" هراوشچیرازگ ر زا فده - یعیفر زینءاهشیامن شیزگ . د رب
 رتاتدوهب رد تسا هسناوت دح هچات یعب ؟ تیچ فرح.دهتیم شیپاب ت

 . دوش عفاو رنوع اهیاسرهت رتاتزا تاج :؛ صرع - نابرسش نارد . .دینا حب ! یناه

 یا رچاتردق ۰ هراوشج - نایریع اب یلاتسرهن یاهناوج هکنیاو تسلاسرهت - رسناتت نادرگراک یرباص یر + بش
 اهدادعتسا هحرع یارب تسیهاگباپ . درادن . دننک لابتد ار رتات یرتشیب یمرگلد هدکشناد داتسا ونادرگ راک هلکس لخاعسا

 ۰ سیو نیمه . نشجنیا عیسو یرازگرب - یراغغ - زاک یلاو رفعج - كنامارد یاهره
 : دارو ون  كرو ون زا « شیپ لاس یهراونشج - یراتس  «انرب دومک هک دهدیم ناکما « هراو تادرگراک یعیفر یلع - رگیران . د ۶

 فرویوین ۰ نارهن كچوک را 0 هدوب ها مه وگتفگ و ثحب هلجاب هکاجنآ 9 شب فنلاذکر - ۰ ابی را
 >مج رم و ی تاداهشيپ ساسا رباع . دناساشامنا ر تالکشم یاهنامن : هشنک لاسرت - ناب رس یار داسا 5 یورسح

 تا تگ ۱ راک ای ی تب تا رد هدت حرطم هجوت لباق تیمک ًاظاحل زا هدنک تکرخ  -نتحماقم ملاف یرافث حرف - كننام
 ۱۳ت ی ظ 3: نفرگرزا مدار فلوئم یاهنامزاس هبو میدرک نیودآ  دادصن هچ تن نشور لاسا . دندوب داتبا نادرگراک نایربمسم دیح - مش

 هدش هداد نآ هب ییاوج نونکات هنانسام دوخشا0 یماعت ام . دنکبع تک رخ شیامن - رتات هرادا سیئر نایرصتت یلخ برنا
 یشالتتسا ریذپا راگنا هک هجنآ اما . تل قوضو روت اهناوج ا ميدبيم راکنار هاتناد تکرش یراس زالجو

 تک رش یارب رنات یاه هچب نایمرد هک تا دوبکاب انابحا زگا . دنهد نان یرتسب نایس دوب یاهفراعب , هلح س

 ۰ دروخیم مثچ هب هراونشجرد ودمیوتیم روجم املس میدش وربور همانرب . نشج نبا هک یلاهفدهو هراونح یار

 ۳۵ هحفص رد هیقب مبتک دارگ رن ار هراونشج رایکی لاس هاب" و یدیخر دواد امض دنکبم لاند »

 تبحم هنیتتاهدومحم ۰ يتغاط دیمح مج

 نیو >> ین

 ؛وت امت هنحص وا

 (اهناتسرهش)
 : زا وها

 رتیما هتشو هولک » یهمانیان ([]

 اوضارد رام دمحاهینادرگ راک هبیئامش

 هقراهیبان نا نارگیزاب . دمآ هحسب

 هروپ رتتالک نیدلاءاسح ,یلعراپ ورخ - زا
 لآ یقت .دمحم ۰ یدشن زی زع ,نادنخاسر

 * لاپورمارف جرون : هدازعناکی میح رلادع
 هحم و یکلاک رت هضم + سیل .سح

 ی ریتعاح

 : ناسارخ

 ناارخر اش قرومآررک رم هورگ 2

 .هحفص رددیقت

 هباریر بام اتر هلشوت «یناس# همانیاس



 «ناربا ددیدادرسلیف هجخن زات رب یرورم
 اب یندنا وخ و بلاج یسناهوکتفگ ابهآ رمه

 ... یزادربملیف زاک ناماکشیپ

 یمهمو ساح شف یزادرپ ریوصت اپ یرادرملپ
 هطحلطبح یهقیطوهک ییاسازاو.درادملیفیهیهتو نیوشت رم

۱ ۳۳ 
 تساراد ملیمراون یورب ؟ر ین در صیصح و تو یع

 رب یراگنا لباق ری تلاسر خزرارب .دراد هدهمب رهنب

 هیامربرافآاب هچ هک _نپ نیمه یرادریملپف راک تیصاو

 ءدیجسان وطلعیرادربملیف كيیهطساوپ هک یياوتحم ۷ و

 وماخیاه رکف اب هچ یکملایو
 و .دش باح یژادرپ ریوصت اپ یهلپسوهب هک ییهحپ#
 رد ییقع
 رب تم

 دوشیم طقام شرر

 یراپتعاو هونیم هد ار هولج هجوم یچاتامت هرت

 یاههیمررگیدتاسکتسا یياه هتشر ۱ یراد بملیف

 حیرا لوطرد ار یناوارف تالوحت و ريیخت ؛ دیس رم
 اب هتفاتسد یزورما لامک هفحرم ه * هدنارزک .دوح
 یشزیمآ نیشادو تمس ۰ هکتسا ییاهر نیرت رمحس

 قرتمیتورو ودیرد رکید تمص ره لثع و هتخاد لوقم
 تقو اهتدمو تسا هدوب هناکیب منرم نآ یهجهلو ناب

 تسضا نآالو هقربذپ ارنآ یموب یاهم" ۷ هدن فرح
 دانش

 و اسیساب ینارا رگاتاع دروخرم نیتخن هرومرد
 اد رب ریوست نیا وا «یدصتحم باب ناح» یرادرملی

 درد یزیکنا هرطاخ یاهفرح

 هبلوصتعامزا رترید اهش زا یکی یولا موحرم»
 ناشباندمآ ریدتلع یوجوس بیا رگنابمرتامجوح رح.دمآ هناخ

 دابآ دیشمجرت بشما ددنداد با ومنبیوا .دن هات

 :میددیبرغ زیچ و میدو هدینج بابرا» ناعهع

 امتیس هراتس - ۱۷۱ هرامش بم ۲۸ هحفص []

 ۳ ریش ی ۱

 یناریار

 یفسوب هلایلو : یراکمه اب

 لاکنا . (رونکژرپ) «كيزامرتنا« مساهب یمیجع بابا

 ديشکیمراگس یسک الثم .دادیم ناشن هدرپ یور یکر حتع
 بآ و تسجیم رخنسا لخاد یصختاب « دون ادیب شنودو

 هبیمیاقالتو ساسحا یهگر نیلوا نیا . دشیم هدنکآرب

 «. تسامسس شما منسهف ادههکد و ییهتخاتشاد ره

 امتیس نرود هکتسا یدرف نیلوا ۰ ناحیسو

 یهیلتآ كي بحاس نامزتآ هک وا . .دروآیمنارپ
 دتیم هدیمان «فارگ وتاسیس» هک ار هاگتسد ٍ؛ا. دوب
 یاس مادقاو ۰ دزادیم ایرب اهتضاکو یصوصح سلاچم

 اهملیفنیا . دیامنیم ییهقیفد هد اب يپ تنم ءات وک ی اهملیف

 یگ هدنتک مرگر س یهنج , دندوبیسوز بلغا
 اح همانرب رباس یاثات نمص هقاک نایرتشمو

 دندرگیمآشامت رینیب امسیس ملیف

 ییرایرب هک یدتتماپاب ناخ تافوا نيا
 اایناکم ورتکلا یهتشر رد لیسحت

 دوشیماخاآ امنیس نیبروداب

 یرادرسلیف هناخراک سئر رسپ میاقفر زا یکی»

 نم یمداعلاقوف .یهلع نازیم زا هک وا . دوب نوموگ
 شردپ هیار نم تسا لیاک تنگ , دون ریخاب یساکتش

 متشاد راکسا یارب ینابز قایتشا هک نم و دک یفرعع

 عفاوم رد رورهس ییهتنهوف ریذپ ارت وعن نا تیامراب

 تبلفبقرونا یتورب و متفريم یناپمک نيا هب یراکی

 تعحارم ردو متحومآ ار ملیف ژانلوم و روهظ « یرادرب
 لماکءاگسد كي . یناپک نیا ردمتامدخ رظطاخب نا ریاب

 قنابر رادفم ۰ ملیف شامن لماک هاگتسد كي یرادرسلبف

 ملف رتمرا زه هس كيدزنو ملبف توت و روهلف یار اود
 یار هک متشاد تفایرد تشم ملیفرتع رازه جنب و یعس
 نامردآرد .دوسم یفاک مایملیف یبرجتنیتسخن عورش

 رهش فلتحم طاقنو دارادف طولپدوا و حاملات دراچبر تماص یاهملیقف .داربارد

 هسلفگ ولابدیاه هشون هک اجنآ زاو . تئاد یرایس

 دنسناوتیم یمحس هب نارگاشامن ؛ دوب یگنرف نابز
 هراپس افنیس سسو» یلیک و یلع . دک رارقرب طابترا
 راف نابزب ار اهگ و لابد نیا یادجرت هک درک داهشیب
 :یرادربملیف نآ یور زاو میونب رداکكيرد بکر م
 ) ملیفرد یگنرف یاهرتیت یاجب ارثآ نتم ناوتبان
 ۱ ۱,یومن هدات رگاشامت یا رب اد ملیف بلطمو هژوس هردو

 ۱ زا صهآ هب دصرد تسیب یدورت و « دخ عفاو .یفم لمع
 دش هدوزفا نایچاتابن

 ۱ مدرک تم یرادربملیف هب مورخ نیبرود نیااب
 زا : متفرگیم ملبف دیسریم مرلفب هک هچره زاو
 ۱۳ اد رملیقو ینابرق رتش سلجما , هناتسود ثاینثب
 لحا رماصحتهنبلا هک ., دهعیل ویا زریم نج دجحع رابرد

 ۲۳  وتقو نیارد . مدادیم ماجنا ار ملف ژاتوم و پاچ
 ترحیلغا روزا هک دروآ لمع هب توغدنم زا تقو گنج

 .منک یرادرملمف ناسوم سلجم ات هناخپوت نادیع را .دیعف

 ۱  لیقزا یمسر مسارم یایلک یرادرصلیف راک سپ نآ زاو
 3 71 ,یهآ هلر سیسات ۰ یلم كناب سیسات ۰ یرادگجا

 ۱ هی هریغ.... و نوشف یاههژر یهیلک . اه یناونسا
 ۹ «  دوگجنرازواب اهنآیهیهنحرخ هتبلا هک  دخ هدرپس

 اه ملیف نیا

۳ 

 بو رک هقرپ شیپ تروص هب نامز نآرد

 2م زارق مدرم لاپقتلا درومو دیايمرد شیامب
 ۱ ۱ موصحم یاسپساباب ناحمک درذگ یمن یدنچو .دریگ
 ۱۳ تورم یریزو لنلک قافتا هب یتعنس اتیس مس

 ۲ ۱رلآیاهملیفیاشامت :اههدا وتاخرطن بلجیا رب
 " نیخن یدضتعم نامز نیارد | ناگیار اهمناح

  قيف«ییار ييآ» ناونع تحت ار

 " راک . یلابناکوایناوا آ یدنزام هک دنکبم یرادرم
 ۲ تمام روتکآ9آ یحاح» ملیف نادرگ

 3 . حالطمابسابهک دوبن یرگید رادربلیف نییعروترد
 راک تفونآ رد مدوخ زادعب نارادرملبف زاو . دک تبافر
 . «مروآیه دایب یتخسار , یکسنچیل و یدارم میها ربا یاه
 ۱ یرالگجاتوناسوم سلجمیمینامز نآرد مياهراک نیرت
 ۱ وتو تد اب اصخت ار اهملیفو + متفرگ دایز تحزا ار
 مدریسیم راوتا ریال تسدیو مدرکبم

 ۱ و تادناریطف یاهملف تیساح ؛ ماح یاه ملیف
 یرادربلیف باقآاب رونرپ یاهروتکژرپ اب میدو روبجم
 اب هک زورمااپ هیاقمرد ناو . میهد ماجنا ار اههحس
 تسها زلاحمیلادلیملصاح ار تیتیک نیرتهب رو لفادح
 * . تسا

 اه امسپ
۳ 

 هک دکیع

 و میم مالع

 دوخ ,ینأاتسا لع و ملیف

 یدصحم دنتسو یناتساد یاهملیف تقاعو تتوبرس

 نک املهب ظوویرم هک اهملیف نيا مطعا تمسق .تسا یندیس

 و .دش یرادرهش لیوحت
 ۴هحنصرد هفقب

 هوب نا ره



 ملبف شو او. 9 ۵ ۰

 یرباص جربا : زا

 سس

 ۱ * هب + ۰

۰  

 یاهراثا اب تم

 ملیف یمراب لگد هم تابمتت

 شب یسجچ بب «لابخ سوناف

 همان زور گناهب اخ 7

 یما رگ هب اتسمسخ اف ول هدن

 میک ی هوزرآ

 تود
 یاهیک و صب ناج ال نوچ
 ملقزا دیآیم رظتب دیه و

 یاحوت4 ؛ رتشیب یناروت
 قیرط زا هک دادیم تهابن یناوج
 یفاج عنرس یلیح دها وحبع ایم داروی

 ناریاب - دک یار

 تفرگ یدج ناوتمن بم یهتشوت

 حل نآ یمدنبون هک تسادیب الءاک نوچ

 ندیدهب هثلطخت دصف هب شیانم هنرک
 ادشکشا نابه وا ی بس میل ف

 مارسین» و «سشوت ۶ بش صحت

 هب ددرگیمرب ننا دنال-_ارچلاح و «روب

 یاهراوشج یایروحلد

 یمفاصنا یمک دقت یاقآ رگا اما نآ

 اب هک

 هبطوب رم یاباصف و

 یماسو و هد دن هحوب تای

 هک دناهدشن یعدم تفوچیه روت زع ملیف

 دفناوتب تعاس ودزا رتمک تدمت یملیف رد
 دنشابدرکیسررب ار ناریا یاهیسلاس هاجب

 زا نت دنچ و دوج یاهرظ هلن اف هکلت

 آسا - هاناهتخات سکعسع ار نا رب بحاح

 یرافتحرق هب ینح هک هدرک ضخب نانچ دقتنم
 هرابرد ملیفیادنبا رد ارچ هک دربیم مه
 بت یم فرحنا ریا یاهروناییم و اهیراجح

 یسوناف ارچ اب و دیوگیم هماهاش زا ودنر
 رادیارس ملیف زا یاهحص شیامناب لایح
 هجوت هکنآیل س دریگیع هعتاح شانپره

 ردحرطم ملیف نیرخآ و اهنترادیا رسدتابهتشاد
 را ودوبنا ریایامنیس تیلاعفنرف مس ناباپ
 مهرگارابودندوبهنحاس یسامح یناباپ مینآ

 تواضف و رخ هب دشیم طوبرم دنتخاسیم

 «لایخسوناه هملیفهدنزاس لاح رییدوچاهنآ
 یرگید ناسک اب سک رگاانیقبو ده

 ابا هلس دندروآیما تسه ار یرکف نیچ

 هک ميدشيم هجاویرگید یاهرظن هلعقن

 یسراث یاهنلق زا یصب زین نآ رد اتتح
 ردنچ هنناخ رد دقابیمل یلامندوخ تحرف

 رادنارس ملبف زا دقنم هک یداب دو تخز

 نیرتهواب داوع هب نآزاو دنکی م شانبره
 . درتیع مان طبوتم زاسلمف اب راک

 ملیفدقن هیشاح رد

 شنایعدم ونوُئلپانناحیئاد
 و یلاوقتراک هک دنبم ینیبشی

 یاهدع «نوللبا ناجیلاد» رد دا زگترب

 مینینیم لاح و درک .دهاوخ یاران ار

 ترالفن و ظفح یعدم هدع ربا هنوگچ هک

 یاهیزومآدب و سومان , مرش « قالخا را
 هارسب الیواو و دناهدن _لماح

 یاهراکهیش هدع نیاراک ردقچ ودناهحادا
 دارگخرب ملق شن هک سا هسف ننآ نانام ره

 بریگیم زطعاب اراهلآ فیرظ و قیفد یلیخ
 اهدچب : كهرفیا ریهدعنیا لد عفاو دن

 هناهیاهنآ طتف و دزوسلاب هعیاج رثاحا ۶
 نیارد ار دوخ یقیرطب نوچ - دناهنرک
 تحارا هک تسنیا ودنیریم هصق وعوج

 تایلدارد سط و لزه هنرگ و - دنا

 ۱ ی

 یاهیانک نیرتدسجرا رد تتساناوارفام
 دروخرب يدراوماب ناونیم یتح ام كيسالک

 ستسا دازگشزپیهش ورا رن هدربیب یلیخک
 اد .ناتلگ باتک دیرادرب ! هن .دینوگیم

 :.. .دینک هعلاطم
 نیا زا یکی راغننایمیارداماو ...

 هدمآ حبص تایرثن زای طیرد هک نایتدم
 زا رقكلیکر ینح . دو كيکر یلبخ , دوب

 یعبم دبآیم رظب یسح فیتک یاهدوج

 یغایفدسق .طتف راننراهلا یاجب رویم
 مهقفوم هبرشن نآ تبعاساب هبلا هک تاد
 ققاورد و تبا فلات رایسب یاح و هدخ
 یگدربتهود مه همانزور ثدناوخن .یهاگ
 تا

 نوتلیمهیاگ : هعخاس ۶

 ! دنا یاقآ ظفاحادخ

 ماجنا ه رداف هک دوشیم دلوتم دنابزمیج اهسرپوس یاهرود رهردهلیمه نارک اثامت

 یمرگ هب ارانیس ریذپان تکت نانامرهقو

 وخیارپ لاح ره ردمهامسپسودنآهتف ریدپ

 مامئاپ یمیسو نادیم اهمدآ قوه نیا یئامن
 اینآن وچ - تسا هدروآ مهارف تاناکما
 نارگائامت یایور و اهوژرآ قفحت یوحنهب

 هدتصه دوح

 لاعر ناعرهف و نمرپوس مه دنابزمیج

 ماد روطعب شیاهمدآ هک ینامز - تمام
 هنپمه و دنتسه درس یاهكنج مجیاهت هروم

 بیم رب دولآمهو و هتخاخان یتنحو رد

 تد رب

 ارمگنرکف یمهافر زا یدح هی نیس

 و تسا هداد لاقتنا مکخ ریز هب اهنآیار
 دونیع اهمدآ یهللم نرتمهم سکاسمدز

 لماع نکممان درا وفدج ین ایتسد هسوسو

 اسیس اپ طفف شیک هک دونیم یکرحم

 هسپ لیم مه روطپمنهو - ثسا ریذپ ماجنا

 ناکمااهتنم دوشپم رادیب زینتوشخ لابعا
 تا مهارف هیه یارب رگید نآ یارجا

 هات یربرب مدآ یاهماکنه نینچرد

 هراهمم ینکمدآ هزاجا یتح تسایراکرح

 هدنیو « تپش ناپ» رادرپلایخ نهد
 بمتفاو را ننفرگ هرهب اب دنابزمیجقلاخ و
 ادههل اهن ماعدا و لیحت و یسوساح یاح

 -یمارق رثرب ناسا حرط هاگآدوخاب اب

 ی رامهم یفح شلابعا و شم هک هدریر

 ستسا یرو رملیاهمدآ یاهو ۲ و تالم امت
 هگیروطنابع - هنادیمنیروچونع زادناباضرف

 یلص.رایتحا و یدارآاپ رب یزورمالابا
 هدروآ تتپ تیمسج و سکس روما رد هک

 یتسلوخ لباس و قنع ,افرک رنک رکپ

 رو ینع هللص دونی نر دالمتهلیم و

 عتستیادعء هب طفف و تساهدخ لحدن ابيهصق

 تسانزووحو زا

 ینایماک یارب تسا یاهلیسووایا رم نر
 سا یارب و . یرادا تیرومام ويسح
 |, شيامهفونمس دم رکینابرقزا یتح وا روظم

 ًه ۳ هرادد یلابا مه
۱3 



  ۲ و5 یونشیم راپکی تقو دنچره
5 

۱ 

1 
۰ 

 ۱ ی افنح رب رتشیب هتبلا . تساهدن عوسم الم ِ _ ِ "۷ ۳ ۱092/۳ ۳ ار را هر یدرولامیايب یارب یکلا رتیپ هحه مشاح
 هل 2 تي دنبه ۳

 زصس « وب 
 ب > مین هضس ت ۱ نادرگراک نآروظنممینادیمنمهام ۳ ۳ ۹ ۳ روت هو یدروفاع ۲

 ۳ لط هنش صعس کنن بقا هس ۳ شب سس نت ِع  »۰ ناعوت ۳۹ ۰ 9 ۱:ریملیف تالحرد .كيب قوت 2 ۰ 2رطاخ - ناعوت راره+ ؟۱اما .مک , اهملیف ی ۱۳ ی اهلیف شیامن نامز زا -4 و نویلیمکی « غاد كراولشو یکشم یدهم ای ِ ۳ ۹ تسا رب هچ ۰ ,
۳ 

 ۱ دلش به اه1 ۳۰ سرای ویخج ۳ میم رت دنا وخب مت ۶ و رس بن اب ۰ م ۵ مچ م ص ناج یسپ ؟ یدش یشار الاح 2 ۱۳ تام نا 3 3 و سیا یقه زازه دوبل 3 3 7 2
 4 ۹ گ ۳ تک ۰ 1 ۳ 1

 ام هل ۰ ۳ ۳ _ٍِت 1 زع
 ت

 # ه۳تک تی لوق مجیح تا7 ينزوگ .ناموترازه دصیم ونویلعینب داخ یزایمه صسو قو ۳ _-ِ دصسو نوی مس نزاع  ۱ یتخناطع رایهلا یافا : ناخاک [] بر ی ِ 2 دتمهروهتم ودنناوخیسهک اه 1  
 ۱ هک تافتاو .لدع هب ی هتک ۰ هآ لخم مک ره دح ۱۳۳ و هپ یوکیو ینک یضن هتکش هتشادشورقناموت راّزه دمحیس و نویلیمود مس «ر ء هلاع ملیف نیرتم مد ۰ ث هاب - نادوقزازح

 ناموت سازارکا هصالخ « هدب با وج ناغادوب
َ 

 ناناتعر یلع یاعا حرگ ال ۲۲ ۱ یمنآ رکع ناماهح رزب اهفرح
 1 ۹ اما

 و ارسنهک رعا هچرح دارت ۱ ۳9 یاتارب ء طنو ولبات -
 مر رو  ۳ م و ۱ یهمرتع « دون ک ی
  ۲ تین یتیعقوم ناچرد دیاهدربمان هک
 ۱۳۲ ۱ طسو ولبات ام ناکدنناوخ تیرثکا

 ۳ مه دن وس ۰

 > اسمی ون اسب  تس ریلی زا هم تب دن ۳۹ ست

 اصم  مئیف هنیین میه |

 و افو ی
 یه انس ینو اچ  مه ف اس هبحم
 ۳ ٍ ِح ته
 ۳ ْ سیف هک ۳ ۰ 0 ۰

 یا سم شی 1
 / ۱  داوا 51 ۳

 هبحاصمرارق یشيم هیح هدا یداشارح یصنرم یا تا ره از ۴

 زحاوخا اکیا امیس اس ات و مسن حیز یلک صلخم هللاو 0

 تشادمیعاوخ وطن یخ هن اچ و چ یر رس ,یآوح نیا یرت ۰ ۲

 افصس ۳ ن ی - ی ا م  تح ۳۷

 ب هنایدشاپ تسرد تس ِ منا وجب

 لوسو امر بت .دیبج ناباقآ 0 9 بمح.سیونب رت ش نرم
 یر زه 4۰ هدف اه زمتس ۱

 : َ ار شاهزات ملیف داش یحردا ؟دیاهن گچ ؛ زادگنفت هس ناوخا هبهپ [] زح 1۵ یقرنو زیکنچ - ناموت

 | یرولابیبح,( ناناوج .یاهخاک هراونشجرد هبموسوم آر سد" ی حج سم ۹ رب و
 زا یئوبراس یلش رب ژابل روطیاهکالاح لاحرم و لوئش و هاس اچ رم بت ناعو زار سخت
 گنهوهویریدجهمطاف . یئاهنصا ناد نمهب ردشدوخ هتشو رد دنیحس نام هت

 تهمت ِ تشه هثن زابن )یزامن هللاحتف .تسا هدش | نونمانقاو ۱ دیوشیم هباوید ؛ هوس ی مينوخب هلاح هب هبزاین ملیق انض . دراد هدچب ءانب سابع هتخاس نارهت داژآ یامنیس یراکمهاب 1 ۱ ۳ ما ارهلیفیئاتینآروما . دنراد تکرش یزامن ملیف ,نیارد تسا هدرک ینادرگر اک_نارهت
 .تساهدنهیهتیگنر ,یرتمیلیم تشه هقیرط رگیزابنی رتهحدن رب یراهدیسرپهک نشاهذیف شیابن را - امادنک یژاب .یفلعم نان یرهوش مليفرد

 امنبس هراتس س ۱۷۱ هرامش - ۳۰ هحفس 3
1 

 میام ننیخساپ .تس
 اموت رازح ۰ ۳

1 
 هتفه تب هنحم رکا هک ميلاحتوخ ۱ تب راز یر

 میحا وخیح ام سس

 رب 0 و تا | ۳



3 
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 ناجرم یاهیلیف تی

 دیما رب
 یایندم۱

 سنات هک. +
 هنارتسد زا

 اهكنلد بپ

 بالو

 ره ۰ درم كي ۷

 را - ۸

 ال مخت غرم فب
 یاهراچا درم - ۰

 یرر 5 بس

 رفنضع راک رس ۳

 ناسرهف هثیمه - ۳
 نافوط ردی درم - 6

 حیلح نادرم - 6۵

 هیت ب

 رهیک .- ۷

 بآ رس ۸

 همولاس -

 لگشوح یچره نوبرف ب «

 یناجرض .. ۱

 درملاوچ - ۲۳

 یتح رب مات تب ۴

 دوشیم دراوینهم افآ .- ۶6
 ته سم 5:

 وررن یابیز -

 مسشهش .س ۷

 راظتنامنج ۸

 هد قشاع مئوج رداع - ۸
 رماح اهن - ۰

 ناوخب ققشع زامیارب -م ۱

 (داپآمرخ) یجرفاقر - هدترف

 , دنها خب

 ۰ تساتوافتماع رولبود درمتس .س۲

 و ناموت رازه ۳۰ ات نامرت رارح

 رولپود یارب .دوشیممهرتشب
 تاملک تسرد ظفلت , بوخ یا

 تسایرولبودط ارش ۱ ه

 مقا ومیسمرد

 | هجهل ن

 اههلساو ملیف ر

 رد یزابلوغنم الءن یز هدامآ

 نینچ نتخاس منت یمن ر 1 _ِ مهدی
 دشاب هتشاد تحس یلارم

 . ظفاحادخ , هزاجااپ

 ینیسح میهارنا یاقآ : هیلانر [ل

 نیاهب» ! یسرم ؟ یشوخ . مالس 0

 ب ویلیف «! یاهناراک یتمالس قاچدتیوگیم

 .دیپاچمیهاوخ مه ار قوو رهچوس یفارگ
 . اش نابرق ان نارگن

 قباس ربجنر یافآ : رها []
 هک الاح « ناجچ ربجنر حب تل

 رب ر اقیاب نوچ !؟ یربیم ید
 1 وم رگید " یاهو
 یرمسچنر درادن یدرو ۱

 حتیلم دنخیل مادم منکیم هپسوت هس
 |دنخبیناوتیم ۲ و تنال هشوگ ن اس

 ار داردیمس دلوت نتج هکنیازا ۱

 هدیاهتفگ "گی ربع امن هراتس ناکدسیرت *

 :یسرع ,هملک زارباو یلاحشوح مس ۳
 هرابوح» ۱۹تکنراکچدپابالاح هک حاوو ام دندن"

 نیا زا مکی رکق هچره شسار» :

 «۱ مروا یمن ردرس لاوئس

 فیقوتنانچمح نوخو مشخ ملی "۲ ۰
 .تسا هتفرگن شیامن هناورپ زونهو ثس

 یرارکتیندم زا سپ « یاهحفص ره ۳
 هحفص هب اردوخ یاج ریزک ان هبو هوحیم

 یاج تهج نیمه » داد دهاوح یرتهرات

 یرتهزاتهحفصمهار نم پوبحم ننمرنه هحفص
 . تسا هتفرگ

 ۱ یلعف ينریبو قیاس ربجز دوردپ

 هداز نسح میها ربا یاقآ [7

 نیا زا هک مترعیم و مکیلعیم ۳

 .ديشابلمطع !دش مهاوخ یکمن مهزایدمپهب
 مياهتشادطسوولبات محدرم نارکیزاب زا اماو

 یبلیفیرگیزاب رداک . تثاد میهاوخ مهزاب
 دژیتسدانمض ۰ تسامدش ضوع دیاهدرپمان هک
  تناموت رازه 6۰ , قوئو رهچوسم

 منه یلک هک دیدرکن یچارو اهتته
 ميتمدخرد مهزاپ .د 2ام لاح لماش ناتعطا

 یرکف - ع مناخای افآ []
 ای مناخ ییونب القا ۱ نینزا ال

 یسنج روچ هچاب منادب یودف ات ینانا
 اقآار امش هدنب هچ رگا | مته تبحص مه

 تی هاناخ نااطرو طخ نوچ

 و نوتمه ثفطل زا هک دیوگب تیارب مناج
 یفرواپ هک ینیبیم ! متسه یسرعو رکشنم
 یمرگ رسویخوت . دمآ نایاپ هپ هلجم یاه

 دونگ میهاوخ مهار هقباع هحنص . میزاد ی

 .مشچب یا مه اهملیف هتحم تنپ زا شرارک
 لابتم دنوادح زلار تدامس نکرواب

 یشاب قفوم ! مناهاوخ

 یچکیبا هللادیع یافآ [7]
 ندش یزابمه هک تروضحب مسرع []

 ودره هکنيا تلعب » يقوتو زورهیو نیدرف
 نکممملیف كيرد ده لوا شقن رگیراب

 لوا شقن كي زا شیب ملیف نرچ . تی

 هک دنسرپ قفاوت ه ودره رگم
 دننک ایا ملیف , كي رد شزرامح یاهئقن
 رسپمملیف كيرد ودنیا یزاپ المع لاحرهب
 تسین

 یزاک یراخب هاگتسدکب

 اف9 : هب ده

 منادیم

 درادن

 یمیحرسابتمالع یافآ : نادینگو د [7]
 ازسفا تحژ + ناج قیفر []

 یاهجنگ ملیم هیهت زا هک العف ۱
 تن یربخ تارارآ

 هتشادمود شقن یقوئو زورهب هلب ۷۲
 هلمجنآزاایرد "سورعو هدنمگ .لگ

 هرادیمفایرد وا ار دزمتس نیرتشیب . تسا

 یزابنالد هتوس ملیفرد شوکوک س

 میهاوخ طیو ولبا زورهب را . دنکبش

 زورهب:شوگرگ هب مه ار ناتمام . تئاد
 + دناسر:میهاوخ داردیمس

 عرازیابع یاقآ : رهشهام رب 0

 تیاهباوجمهنیا رب هدزاش مال لا كيلع

 : یلکت یلنچ و
 اهرولپودانتمرق رهرد - ی و

 ۰ تشاد میهاوخ وگتنک
 رد یزناک نوش رولیود - شدلمژد

 نیدرف زولبود ودنولیلج دابو زیت . ملیف

 نییچمح . دوب نایرظان ۰ ریذپ اب تکخرد

 ۰ میزادن رابتخارد ار دنولیلج سا

 ! این مش حصر ۰ هو فرم نیاید
 !٩ یرفاخ طعوت مد

 ۰ «یناوج هطبار» رد یزاب اد هک انس یفتهزات رگیزان و قفوم هدناوخ افو []

 .تاگدناوخ زا یکی یارب هیده ناونس یزاگیراخب هاگتسدکب هدروآ تسدب یدایر تیقفوم
 .تسا .هتفرگ  رظن رد اینیس هراتس

 . قوقتص سردآهب ربعتلابر ؟ هارمهبو هدرکر پ ار ربز نیو ۰ افو هیده تفابرد یارب
 ۳ ,دیلامن لاسرا ۱۹4۷ یتسپ
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 تسا

 افو هبده نیوک

 : یگداوناعنما سس سس

 بوی نکاص بسی لف
 ۱۴۳۳9۲ ۳ دن

 یسلسورب ربکا هیده هدنرپ
 |لفعا هزبشود ؛ یلسورب ربکآ یابادهتفابرد یارب هدسر یاهنیوک نایب زا

 : نتاس (زومآ شناد) ناینیحمیهاربا یاقآ و نارهت نکا- (لصحم) یشرفت
 زبکا .دادیدرگ باختناددنرب ,ناونعب نابسعم هاگشورف - هپس كناب بج -یولهپ
 وب زم یایادع + دناهیاتسرف نیوگ وا فایرد یا رب هک ینانک ماعتز ! رکتناب

 ست - تسا هدرک هدامآ هدرسان تاگدن ب هب نداد
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 دیابنامادنک اطخ دنا وتیم زاسملیف#
 ...دهدبن رفازرگ اشامت
 اد رپ -.یناگمههک ته یلاهنرد ادا ! سی اب

 دردهبو تدنبهب اهنیارب مشچ رگا زاسلیف : دنا
 دردهب هک تسیرعاخ نوچعه ۰ درادریپ دوخ

 وینچ فقو ار شرثا و م هددآ راچد نادند

 .هدرک یترد

 .یسیون مارد ردام - يمیرک ترسن [آ
 هدنیون : تسا دفنحم هک ميراد یروشت تب

 ءاگ دیدزا» درف هیوار را ار ماع میافو یاب

 ناگدنسیون راآ امش . دنک حرطم «شعوخ

 رسگا تسا هدناب هنادواج هک ار هک

 رم « ناتسا» یاه امرهق هک دیییم دییا وحب

 ارچ . هدسیو دوخ رجب تسر یک تقیفح
 رع زا رله ار نتتیوخ : هیون هکنوچ
 حرطم هک یلئام اما هساخیم یرکیه سک
 یزاملیف تسکسم .تسامدرم لئام هنکیم

 یاهدرد اعادشاپ يصحح شیاهمنی : رها هب

 نازاسلیف هدر نیا دیوکزاب مه ار یمدرع
 هزاتا اش هک ینانیش ياع رب ب هیات
 ناگتسناورتا هب نیا , نوش ءاتا دب دصآ

 + هتخود رظن شیوخرب و هدیرب اچ هبه

 ناتجاع جرب رد هک دیتا هحلن نی

 دنحاوخ و تخاس دنعاوخ شیوخ زا یاءربقم
 هتیس یهشوگ نامه قیال ؛ یورمره

 سا وزتنا

 , اههتنگ نام رت - یمیرک دنحا 8
 :هکسا تفگ دیاب یاهنکن . دمآ یحس قتع ۲

 ونتهس ناتاهملف رد اش نم داتتعا هب

 تادافتعا و قثع یعب , دیراد ساح یهحو
 یهتنشآ یگدنززا یزبرگ هارب ار یتس بوخ
 و رد . دیلادم مزیشامزا لصاح
 ابآ . دنکیم دیکات یفلت نيارب با رخ هلاح
 هک تسا «تلاصا » ثكي ناچمه قثت دیدن
 یاههئدغد و اهیگدنود زا لصاح ییگتسح
 1 دنکبم ردب نت زا ار یمهآ

 یازاد , نابنا -. یمیرک ترصن ال
 : ندروخ یءزیرغ . تسا ینوکهموک یا
 نیرتیوقهک ننع یمزیرح و . و نتف
 یهنیظومک مدرک ءراشا رتتنیب تساه ءریرخ
 رد وجنچ و تسیمدآ حور ندیواک دنمرنه
 تسیهردب . هساچ اب اهنآ طایتزا و زیارغ
 زاسلیف كپ هجوت دروم دناوتیم قتع هک
 نیرتیوف + قشع متنک هک هزیوم . دریک راریق
 . تنايم رد افب یاپ ؟ ارچ . تسا هر
 اک, اد ه : تل تمیط سوحال و زج نت

 دجاتحمقثع هب . ناعایگ یتح و تاناویح
 قنع تباپ یکحضم ناوات دیابیم ءاگ هک و ک
 . نمرب زاهح و نداد هیرهم نوجسه تخادرپ

 تساوخ لا . تسا دلار .یماعت ایام و

 .هوذگیم ود لآ رد هک یایحا م تشخ گ
۹ 

 ؟ دشاب قنع زا كم دناوتیم ایآ بز

 ؟ ینانا هزبرغ نیر

 نیا رسرب ثحب - یمیرک دنحا 8
 فرح . دیزادرپیم قشع هب ارچ هک تسن

 هار » كي امش یاهملیف رد قشم هک تسبا

 یهمه هک تس یهجوت روجم . تسا «لح
 قدیرب هار . دنکیم یناشوپال ار اهیگسلد

 نیسیا . «تنیسر دوخ» هب و اهدرد را

 قشات تسیفاک : هک تسادش یاهلیف یهیصوت
 . دون عفر تاللکشم ات یشاب

 نم هیسوت نیا - یمیرک ترصن ال
 : محدیمن نان ار لح هاز نیا نم « تسیل
 ه هخدیم نان :یگدنز

 امش ؛ انا تسرد ننا - یهیرک دمحا ٩

 . دیراد ناوارف هیکت قثع رب
 ؟ هن هک ارچ - یسیرک ترصن ال

 اه لابق رد اراض , ندش قشاع ایآ
 هک یتقو . ارچ نیقی هب ؟ دنکیبن ّهجم

 ار اهیگتلد یهمح قنع ینایژز ۰ ميوتيم قتاع
 . تس یگهنز تیعقاو رد نيا . دناشوبیم
 ملیف رد ارنآ دیابیم , تسن عورد نیا
 عادبادوخزا ار قتع نم . دومن سکعنم
 هیحور هب و ماهتخاخ ارنآ . ماهعرکت
 رد رطاخ نیا زا ۰ مراد نامیا شایزام

 . منکیم هیکت قتع رپ مياهمايف

 راتنگ نحل زا - یمیرک دمحا 8
 راچداش هک دیآیم رب نینچ ناتیاهبلیف و
 «یزلاتسون» اهیگنرف لوقب اب «تبرغ مع»
 ناهچ ,هنامز نیرد ۰ تبرغ مغ نیا, دیه

 ریثان , ساسحانیا زا مهرته . هتفرگ رب رد ار
 .ميهجاوع تبرغ مغاب ۰ تاییدارد . هتفرگ
 هدرک ور دوخ یهتشذگ هب , یتح دووبلاج

 هب تشادمشچ اب یمیدق راثآ یزاسزاب : تسا
 .تساهتفگ نیا رب یهاوگ , نارودنآ یاس

 - هجا و ی

 هک متکیم رکف - یمیرک تر (]
 اهشزرا زا یرایب ۰ زورما یینیشام یاین»
 همح یونمح یاهشززا , تسا هدرک اما !ر
 تیلتف هجیتن رد . دناهدش لپدبت «لوپ» هب
 قتع . یتح هزورنا . تسادیپا یقالخا
 زازایرسم اهتلیضف دیرخ لوپ اب ناوتیمار

 اهنامزنآ + یراپ . دوشیم شور و دیرخ
 هی ندیسر یارب : تفگیم هک متناد یملطع

 رگا . ته یرب نایم دار , یزیچ ره
 نایم ءار : دیسرب لانمو لام هب .دیهاوخبم
 یتسح ماقت یپ رج زا . دراب دوجو یرب
 مح تیوب و ترهش . دزرب نایم ناوتیم زا
 نبرد زیچ كي طفف . دراد یرم نایم ءار

 , زافا : درادن نایم هلن هک تصمنام

 (هیقب)

 مامت دیای ینک بسک راختفا یهارخیم رگا

 درادن دوجو یربنایم , یئامیپ هب از ار
 نایم مه ندرک بک راختفا اما ءزورما

 یتسینو یقالخا ییمگ رد رس نیرد ! درادرپ
 ءانپهتشذگ هب مدا هک تسینانا یاهتلیضف

 هک دیشیدنیب ۰ ناهج یهتشذگ رد . دربیم

 یدوبانهب زورما هک هدوب تلیتف ردفچ
 دناوتیمن ار نادقف نیا تیرثب «دیلارگ

 هرنچ و تایقالعا دیوگب و دریگب هدیدا
 جیع رگید سپ ۰ هدش مات ینانا یاع

 ار نادقف نیاتیرب ۰ بوخ رایب
 ار دوخ یهتشذگ سوفا و هنکیم ساحا

 مثم هک
 تسیلت یاهنوگ «

 مهنم . تسا دنمزاین نادپ یزورما

 هب مياهبلیف رد ار رایت سا و

 هاگنهک لثحم ای یچهگشرد هب , متکیم نایم
 - دوشیم ساحا ییوحب تبرغ مغ دینک

 هب ناتاهراثا - یمیرک دحا []
 :دروآمرطاخرد یاهنکنزاب « یچ هکشرد
 تخنیهلهورد . نانیاهبلیف هصق يلکح رط
 رد . دبآیم رظب یناچنآ شنک دقاف

 هک تساهنراک هزیر هب هجوت نیاتقیقح
 هک ینایزج . دشحبیم انغ ار ناتیاهملف

 بیمیتب زیتو قاکشوم هاگن . ناتاطبخ
 هب نتخادرپ زا راترناباهراک . دبلط

 .تسا لصا زا رتبلاح یاههیئاح و تائزج
 رثا ره الوسا - یبیرک ترح [ل

 ,دوخگناو قیقدو فیرظ تخادرپاب یر
 لوک اددق دکیماادیم قلل یتثدا
 ؛ راتکب نم یاهملیف . تی رته امت

 ار ناهچ كيتامارد تاییدا یهنادواج رات
 هن *تسابلاجوللتا ابآ . دیروآ رظنرد

 . تلسح ایآ ۲ َّتسا لنتیم وللتا یهمق
 یمدآتیاکح : هصق ؟ تس یبوخ همانیاس

 . هریگیم ماقتنا دوح یومع زا هک تسا
 . یاهحانزور یاهیقرواپ نوچمه یاهیام
 تاییدایراکهات هلمجزارثا نیا . ارچ یپ

 رییکشیهنادنمشرهتحادرپ ؟تسا كايت اما رد
 7 یاهمانزور یلومم هصق ثاي هب هک تسا

 تقیقحرم ۰ سا هداد هنوگ راکهاخ یاههجو
 ار تلمح یکدنز تایئزج هب ربپنکش هحوت

 طایرا هب قیقد یاتتعا . هدرک راکهاخ

 تساهنآكاوعودیحور رب وجتجو اهمدآ
 - تساهدادرگید ,یئالچ ۰ تلبح هب هک

 دشاپ مهم ملیف هسق رگا نم داقتعا هب
 راک رهوچ هب یجراخ ثامک كي یپاثپ

 ارقدوخ راک یهیا ار یاهداتفا

 تمرع مع نیا

 - متنمزایق

  كيودهدرا
 هکت ساماگنهنآ . دنیرفایب یوق یرنه رثا
 زوربار دوخ رتع شزراو تیقالخ هتناوت
 كي :دینکهاگن نورهنب یاهزاک هب , دهد
 ینایوچره هک هنفرگ ار یئاتور یدولم
 نیا « وا اما دزاوب شکیل یناب دناوتیم
 ام ."  هاب شرتنکو طبپ + ار هداس یدولم
 دشت هیامرق  هداد فلتعم یاهنریسایراو
 ۹ ام
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 نووهعب مه ییوعمس

 ف , یعتیسرع

 دصق ارس + امییس

 یا كي يم .

 ۱ یار
 رظ تحادرپزا هک یتراچت یاهراک رد

 ین ۶ 3 ۰ تس یرا یره رهوحو
 ۳ "۲ ملیف تاجن یاربنادرگ راک

 کم هک یتعمنیدب . دویم لسونم
 ۲ ب ندرک كي ۰ هدرم شردپ هچب
 ومدرب ترا هب ردپ زا هک دراد
 ۰... و دسانشيم اروا ردام لاس

 راوس نادرگراک ۰ اجتیا
 و دهد تاجن ار دوخ ۷۲ دوشیم
 ناهنپ شراکرد ار امنیسرنه

 راک كيودره رنعو ملع
 یرگیدو مچ نیمزرس رد يکي
 ار یاددام . یملاع حور
 مد لیکشت لوکلم زا دیوک
 ... و هتسه زا متاو یناهمنا زا
 انک هیرتع .دمریم ءدام هک هب

 فاکسبار تایئزج دیاب دمر

 یگدتز . دهد نان و دراذگب

 ارج هپ هجوت نیا دننیبیم همح
 ظ رود شندادن ان هک تسا هکس

 . متفگ رتشیپ هکناجمح
 :ریوصت و دناهدید مهار متخ
 رگا ۰ بوخ رایب . دراد

 از متخ یلحم

 تسا

 ِس سرعت ارم

 گ

 # 6۲ هراذگیم بیحرد هنایفخم
 ۱ هلارا اردوخ یهنادتمرنع ییفاکشوم
 یاهراک تب ندادنان قشاع نم

 ۰ مته مزیلاروت هدرپرس
 یک ماگنینآ: تل ضحب

 يملیف نیا نایمرد .
 يثات تحت ارم رایبایلابا
 سس بالقنا لواهحدیاهملیف



 تسا هدوبام مدرم تادافتعاو اهراو ۱
 3 هاشور 7
 ملیف لثم رد نا ابا اب مدرم هو

 جرم نیمه و دندنابر تعفر هب ار ی
 لابقتسا 4 دزع ار هرن + با

 نوگر گدیزیچ هچ « امشراکرد ؟ یبریت
 یبددار رگاشاعت ییدرس نیا هک دوب نی

۹ 

  هروآ
 هک متفگ رتشیپ - یمیرک ترس 0

 یناطخ بکترم مدش مهارنا ناوات هک

 محادرپ

 یژاب « یاهعا تنه نامر تدمرب
 تعاپ,دنتخاسیمنارگید هک یناهملیفرر و 6

 بوخر اپ شیپ نح یتفا هکدخ ۳ 7
 ا ۳ ۹

 شاهجیتناک اهتنم متفرگار تفانیا
 دتنچ دن ادیپ ساکمنا مدرم نایمرب یلاس ۳۱ و

 
 ۰ دتمرنه رامیرم هکیماح ثکیم لوط

 ارسنیا نم . دنروخیم هبرضدنیب یورهک

 رد میزاب هک مریذپیم هناقدام
 زگ اشامت یهتسا وخ ییالطم

 ۳ مو دبی
 نارئید یاهو

 نیاو دندروخرس

 هرقن هس باوختخت ملیف

 رکا
 هتشاد دوجو

 مدرم تس یهیدب . دن

 دروخرس
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 هک مدقتعم لاحنیا مهار

 ره رهوج

 زارفرس ینینچ نیا

 شایرتهرمع ,

 ,درقن هب پا وختخت میلیف یهدننک هیهن

 هیارم یمیرک ترصن هک دو هننگ یئاحرب

 - یمهک یرگاثامت . دیناثک یگسکشرو

 اهفرحنیا ندناوخاب تس یفلطاع تخس دیلاد
 یرادبناجهدنطقاس یته زا یدک هیهن زا

 ملیفلابقرد ۰ مدرم .دینکي من رکق . دکیم
 تآدناثک یرادن هب ار یمدآ هک یزام
 رگاشامت هک ملسو دبوگیم دوخ هکناچ
 بلشدنایم یفطاع نوچ . دراد روان مع

 ؟ دنهد ناشت شکاو

 هکتسیا تیمعقاو - یمیرک ترسن [ل

 ملیف هکنآ زا رتشیپ هدننک هیهت یافآ نپا
 نیاهب شدیما ! دوب هتسکشرو دک هیهنارع

 زااردوخءرقن هم باوختخت ملیف اب هک دوب
 زاغآملیف یتقو . دشخب تاجن یگتکشرو

 ۰ تشادن لوپ یرانیدشا هدنک هیهن هث
 یهچدوب تخاس ار ملیف نيا یلوزن سرق
 نیازا هک دوب ناموت رازه ۵۰ ملب

 تخادرپلارنآناموت رازه ۲.۰ دودح علم

 !تسا راکهدپ زونه , ملیف یاهرولیو» 4

 تخادرپنارنتم یقیسوم یهدنراب دزبنس

 نم دزمتسد زا ناموت رازح ۷۰ نجس
 رازه0۰ ملیف جراخم عقاورد دش هتخادب
 ۵۰نامز نامهرد ملیف شورف . دش نام
 تقعیقحردلاس هس زا دعب . درب ناموترازع

 زامهناموت رازه تسود ,دننک هیهن نا
 نیادوس هک م لکهچ نم . درب دوس نم ملی

 ؟دنکناربچ اروا یکتکشرو تناوت هل

 هیدیهدب هزاجا - یبیرک دحا []
 یاهنیس : ميزادرپب ناربا یاس تیک
 دوریم هار یزیت یهیلرب نونکا مه دارا
 ظطوقم .ظوقس ینعی نآ زا ندانفا رد <
 ناتیاهراکو امش هرابرد . ميوگیم اد قو
 .مه ینازاسلیف رگید دما فرح تاک

 دیس رابتعاو وربآ نانیاههنخاس هک

 ات نت

 زا ناشدادعت ميرامشب هکر ب , تسناریا

 ,ینوجرهم : دوریمن رتارف تسد ناتشگنا

 یوایمیک ۰ یلاضیب ۰ یلاوقت « یلایمیک
 نانیا و۰ یمناح یلع «لدریش« تااندیهت

 هبکامش ..دنتسه ًامنیس نیا نشور یاههطفت
 ملیفنیا «دیرظنن بحاص اینیسرد نم داقتعا
 3 دیسیبیم هنوگنچ ار نازا

 کاوآ زا - ییرک ترس []

 راینیرتشیبو رتهب نازاسلیف هب ام یامنیی
 و منکیم رتمیسو ار هریاد نيا نم دراد
 روپاش و یحولریماسر نوچمه ینازاسلیم
 . نانیا . ميازفایم عمج نيا هب ار بیرق

 ژاار انیسناهتسناوت ریخا یاهلاس نیرد
 واج هبور و دنروآ ردپ تالعتت تلاح
 شحرطماعهزاونشچ رد یتح و . شدننارپ
 , نازاسلیف هدر نیزا یخرب ._دنزاب
 یرتسشیب یهبرجت هک دنراد تفو روه
 یرتهدننکراودیماهدنیآ نیفی هبو دنزومایب
 .... تشاد دنهاوح

 مه هل ... تب یهیرک دنحا [7]

 هک تراجت لصا هب هجوناب هک تساجنیا
 هبرجت یارب یلاچ س دیفرتعم نآهدوح
 هاگآهکنانچبه . دنامیمن زاسلیف كي ندرک

 دشورفن زاسلیف كي زا یملیف رگا دیتسه
 هتشادنیتراجن یاه هیام ملیف هکنآ ءژیوب
 دنکیمن تبغر یاهدننک هیهت رگید «دتاب

 دریگهدهعبار زاسلیف نیا مود ملیف یهیهن
 «شروث» . تسنآیهنومن ۰ یحول ریماضر

 هب نت شیوخ یاقب یارب تخورفن هک و ا
 یا هلصافشایلپن زا هک داد یلاهملیف نتخا
 هاگچیه ۰ تسا ملیف هیهت نکر هک تراجت

 زاملیف كپ یهبرجت یارب یراذگ هیامر-

 هیهت زا .هتبلا - یمیرک ترسن 1
 .تشادراظتتا نیا شیپ ناوئیمت هدننک

 اب زاسلیف سپ - یمیرک دیحا[]
 یاهرجنآ دنک هبرجت دیابیم یاهیامرس هچ
 . دیدرک هراشا نآ هب امش هک

 دوخ نیا ۰ هلب - يميرکترمن ال
 ملیفیارپ ته هکهچنآ اما , تس یلگنم

 یتایح رما كي « امنیس نیرک هبرجت راس
 + یلپت رد نم هکنانچنآ یحولریم , تسا
 یلسهت اپوا . تسیلمات لباق دادعتسا مدید

 هک وک دسانش یم ار امنیس هک داد نان
 .تشادرایتخا رد یبوخ لماوع ملیف نیرد
 یهیمنوردوبوخنارگیزاب .پوخ رادربملیف
 یحولریم ؛ اما دوسیم یراپ اروا بوخ
 ءار لماوع نیا هک تثاد نهوچ هزادنانآ
 زگا «شروخ» رد . دنک یربهر هلاردتفم
 یهجیتن «.درکیبن راتر اپاهم یب ردقنیا وا

 .دننک هیهت فساناپ + دومنیم دخا یرتب

 هگنچارفیمرن و برچ یبقل یتقو سس
 "رم وا زا دنهاوخیم هلجع اب دنروآیم

 هبدپان هک تس ن :

 ی ها جست

 ژاپوکد هدوسنیم با وز مپ 27
 یشاشروشدپاک هگنآ هرکیم هدایپ یرتتیقد
 .تساجنپا . دروخیمن تسکش

 .هدننک هیهن یولج
 ۳۳ اقآ پوخرایپ

 طا تخاب مهاوخ

 سس تب

 ات
۷ 

 اس ق ع

 هک ی راک , دروحیس ملی نیا ِِِ

 یحول ریمدرکیمرگا هک . .هرکن یحولریم
 لاحیااب . دنامیم اجب شایلهت تیعقومرد
 یاهتفر ههاریب هب دادعتسا وا هک مدقتم
 هسبنترک ادتسیا اپرس دناوتیم زونه . تسا

 , دهدن رامشتسا
 یب نم , نامبوخ نازاسلیف نایمزا

 - رسانیهدنیآهبهمهزا شیب یفراعت چیه
 مناديسک یثیراودیما . مراودیما یئاوقت
 ناجیئادنتخاس یطرد اروا نم . تسیناجیب
 تسئاهیهاکآ زاراشرس . متخاش نوللپان
 یناوقت.دنکیمیمرعمرترب ار زاسلیف تیم
 هملاطمار اهمنآ . دسانشیم بوخ از همعاچ

 هک ایئاسیس شناد اب اهنیا ۰ تساهدرک
 دروآیم دوجوب ار یئاناد زاسلیف ؛ دزیمايپ
 یئاوقت .تسیدیما شیاهراک هپ ناوتیسک
 نت یسرتفرپ یارب . تهار ژاغآ رد
 نونکامه زا اروا نم . دراد رایب تقو

 .ممیب یم یزاسلیف میفر یهلقرب

 ییبناهچ ۰ یچتسپ رد + یئوجرهع
 یبذاکینیب ناهج هن . درکیم هئارا اردوخ

 هک یفعد .دنراچد نآمهوت هپ اهیسپ هک
 هسب هکنسیا منيبیم یئوچرهم زاکردنم
 یگنرف كي هاگدید زا ۰ اجنیا یاهمدآ
 گگنرف رد اهلاس رطاخب نيا دیات . درگنیم
 لاوحاو لاحرد دیابیم وا , دشاپ شندوب

 نانآ ایدنکتقد ناتراتفرو نائلئام ۰ اهمدآ
 نیچ .ناثدسانتبرتهبو رتشییأت هوش روخمد
 تمدحرد شتوقرپ یامنیس تقوتآ دنک رگا
 یزاسلیفزافیح . دریگیم رارق مدرم نیا
 یهچیردزا ار یلاجنیا مدرم هک تسوا نوچ
 وایسگر رد ؛یئاضیب . درگنب یگنرف كي
 تیمیمح رگا . تشاد دایز یرمارگ یاهطلغ
 اهطاغ نیا دوبن شراک یوق یهیامنوردو
 دادپم ناثن اردوخ یکاتشحو یهنوگب
 هناریگلفایکینکتشهج كيوا همو هیرغزد
 تشاداو یتفگش هب ارم هک یثهج . تشاد

 ملیف راهچ ۰ رایگر زادمیوا راکنا

 اهدرکهبرجت ار كينكتو هتحاس مه رگید
 و یراس اصف , تساهدیسر همو هیرخهب

 شراکداریا . دوب هکرعم نییرود تکرح
 یمربملیف ندوب ینالوطهب همو هیرغرد
 متفگوا هب ملیف یاثامت ماگنه نم, تنگ
 ژاننوم . دنکیم یزارد هدور تلیفهک
 . دراد جایتحا یرگید

 داقتعاهپ . متک رارقرب هطبار ملیف مایپاپ
 دوجوملیفرد هک یمایپ یاقلا رد یتانیپ نم
 و مايپهجيتترد . دادیم ناتنفش تئاد
 . :دتیمن دخا ملیف زا یلغور موهفم
 ۰ دراد صنخم یلامنیس «.تلالدیهش  ب,

 ار نارنهیپ زا یضعب ایوک هک یئامنیس
 یامنیسوا یامنیس . تسا هتشاداو دیلقتهب
 ۰ تین یلیمحت هک یئوکس . تسا نوکی
 ثلاتدیهش هکیئیگدنز نآ . تسین مهادا
 بیمه اریتخادرپ نینچ دژادرپیم نآهب
 یهدنهدناشن وا یامنیس زا لایقتسا . دیلط
 مدیدیم ارنارگاشامت نم . تسوا تیقفوم
 توکسرد ار «ناجیپ تمیط» هنوگچ هک

 اک هیامرس نا یورو تسراذگ هارءهوح ۰ دندرکیم انامت یزپمآ مارتحا
 متمک دوخ هکنانچمه . دیکیم . تین زاوطاو ادا ثلاث دیهخ یزاسلیف
 هدشورعت زاسلیف كيزا یاراپهک ی اهحیصخ . تساونحم رد هدنتوچ

 یلیم وا یدمب تیدوهنوکس ایودنلضاف نآ زا نازاسلین
 : .دنکیم هنارارترب یراک هک .دنتپدنایم یار

 ییتکرح یب ردنلان دیهش
 ۱ + یزترب نیا .

 بی ول

 متسنا و نم شتقیفح

 باتم یتخادرپو ملیف یاهدتآ یکدنز هب
 . .تسا رحم ۰ نآاب

 تسیمضمدوچو .نایم نیاردیامیپک
 گیم هشیپار هویش نیرتهب هک یزاسلین
 مهو دشاب رک هئارا ار دوخ یامنیم مهات
 19 وای - دلنکن مدرماب یامطبار هگنیا
 سس دافتعا هب . تسا مرال تخس ینامنیس

 ,سهسک تسینازاسلیف هدر گننق یهنومنوآ
 راملیف دیاپیم متفک و مدرک هراثارتنیپ
 یپرد اراهنآو هرادرب ماگ مدرم زارتولج
 3ریاو هوا یاهیل نابز . داتکب و
 یلیلد ۰ ندوب يمدرم نیا هکیب . تسا
 دتفارد یزام ,ناسآ یهطرو هب ۷ دتاب

 یمینایمیک نوجمه رکید زاسلیف دنچرکا
 هن دیاش ام یاسیس میتشاد

 بیح ۰ دانسیایم زارفارس یرگید تیمقوم

 حراحدوخ راک طخ زا «لزغ» رد وا هک
 دویولبناج زا ءابتشل كي نیا . دش

 دیاخ ؛ یئایحیک - یمبرک دىحا [7
 ملیف هک دوب ورا تواصف نیا ضرعرد

 یگنرزاپ تفیقح ردو تس یلومعب , شیاه
 یرتهدرتسگ داعبا شاهبلبف هب هک تسوا

 یموحت هاسشد اهص « ینح . دتخبیم

 وند رکد ادعلق مرینانالراخ اروا یزاسلیف

 راک یاهشزرا تعفاورب مشچ , هنادرخبان

 ۹ رم ؛ امتح هک

 یمنو هک تسیاهناگب وا نامگب . دتسوا
 یاس اب بار صاخ یاهلع هن س مدرع
 رهیددهت زا ناو . دهدیم یلاشآ رترب
 هک دباث : لرغ نتخا . دیآیمن ر بیک
 .دوبضرفم داریگ هدرخ هبوا یلوگباوج

 یمقاو نادنرنه- یمیرک ترسن
 هناگادچ كيره هک دنتسه یئاهلک نوچمح
 هچ , دنراد اریوح ساخ یئوپو لر

 یاج دهاوحب بکوک لثم رد هک تسادپ
 گنربب پک وک شزرا . هریکپ ار كخيم
 یلاور « یئایمیک .تسا شدوخ صاخیوبو
 ار دوخ دپاب ارچ . دراد دوخ یهزیو

 هتمشررا یتقو ینایمیک راک ؟ دنکضوع

 و دشاب شدوخ یاجرد یئایمیک هک تسا
 لاریکهدرخ دراذگیو دزاب ار شدوخ ملیف
 هدوناپ توانف دنزب اردوخ فرح ضرفم
 وا ملیف یاشامت هب هک تنارگائامت عیسو
 رگیداپ + ملیف نیا هک دنفرتعمو دتیشنیم
 + هناهدید نازام یتراجت زا هک یئاهملی

 ار ملیف هکیلاح نیعرد , دراد رایب قرم

 هتیسح . یفوع راسلیف ثاپ . دناهدیمهف مه
 . تساناهج تمیبط مهنیا دراد ینایوگدب
 :دناشیئوگ دبیا هک دننک یثوکدب راذکب
 . یایمیک ,تسا ناشایروح دل نوخو ترس

 یرتع چیه تسویقفوموأناد راسلیف
 . هوخییزاسلیب رانفر وا هک تین یتطم
 , دهد رپیفت ار

 منعبنا رگامیس - یمیرک دنحا []
 تفرگ هرانک امتیس زا نامز نيا . اب
 . دنادروآ ور يزاس هعوجم هبو
 ٩ دینکبم هبجوت هنوگچ ار شیارگ

 س يمیرک ترس []
 هم رنک هیهن هک دمآ ناییرگننک
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 (هیقب) رتائت ناگ رزب
 رتاتت اب ودره ودونناپ مس اب یماطتا

 تسیث نکمس یماقتنا ییراب ت

 تگیم رگیراب كشتي یتسنا ع

 میهرگید و

 ار هحص یمالنتنا هک یئاهلاس
 تسنادیم دوح

 یماعت , شوروخ یرحف هک اهلا نآ

 دنکدوتت رگاتامن ناجرد ا تشاذگ یمورگبهحص

 «با رت رهش« و تحاشیس ۱ راتسسوآ یورو

 .دوس یمن

 هو

 (هیقب) دناب زمیج
 ها

 دوح ءّژیو یکیریف تایمومخ اب دناب

 درادناپ ینیپیاتم اهرم

 یضوپ ثاهت , بساتحوامیس شوح هرح نوچ

 یکتسخ یمط مه ینچ روا رد و تسا

 زوسولاله- اهنز وا لباقم رب ودراد رینپا
 مح رارما ؛ نیوب وا یارم و دنونیم

 یاییز اموص اهنرداپ یایفد رد هدب روويم
 -یباهنآ یگنهرب هاگ هک ... دناهتهرب همین
 بیآیم شیپ یتروربن یط و تسین لیلد

 ییایتسد یار

 وتسیرک. ميونشیم ملیف نیاردهک هجنآ ریلع
 دیوکیم دنلکاتیرب یگنهریذیج وتیا رب ی رف
 نا ربر اهنز نوچ مرادتسودا رینیکیب نح
 دسنک ناهپ هحلسادناوتیمن

 هرزرص ار دوخ اهنزاپ هیجاوم رد دناب

 وا راتفرب ؟ و دهدین نان یسیرح و

 ترورض تروس رد ودنکیم ولج درع
 هک بونیم ور ردوراهنآ رین توتحا
 ایازم نپا زا مورحم رگانامت يارب نا
 تردف هکیروطناص - تساتصعد نیک

 زیگناهط وا یاهیسات شوخ و تخاجت
 تسا

 «ییلآ» لتع زین دناب هکنپا همالخ
 هراد رهسو ریس بیرخ و پیجع یایندثاه رب»
 دنا وتیمزه اراهرتک رب ینح وا یابند اهتنم

 وا م نریت ناچ عیافو و دک باوخ
 دشاب وا یاچپ دنلپام همح هک دن رنگ یم

 یاربهتیمه نآ ریاظن و یلایند ینچ مسحت

 امتیسراک . تساهدوب ریدپلد یعوصوم ایم
 دنیبيمالج رتشیب هلماح و تکرح اب الوسا

 ان بین رتو یرناک نوتابا ردناپ زمیج
 جم متخاش

 اب و اسیس بوخ رگیزاب یرناکنوخ 5
 رنگاراک و ءرهچ ۰ دوخ صاخ تازاینا
 یلیخ هکدوبهدونن هارادنابزایعوطو بوخ
 ۳ .دش هر بنپ هو»

 1 ی

 اهبیس زا

 زا شیاهراک _یماین لش

 هحماب قشع و دوب تفافر

 « زروانک

 زا نتفگ
 زروانک هک ی ئایلاس

 شام رد

 ردار ی دار شساسحا

 یناهلاس
 یرابار

 اوزنا واهک

 «یرتک د» یاهملیه رد گگنای سنرت

 شیارچام و دناب (۱۹:۳) «قشعاب هیسورزآ
 ونههک - دومن هئارا رواپ لباق یتروسب ار

 دایب دناب نیرتهب ناوتع هپ اراهنا مح
 میراد

 ۱۹۹4) رگنیفدلگ یارجام رد دناب نیموس

 ک _ دش هتخاسنونلیمهیاک طوت

 لرفو

 ربط ینازاسلیف ۷ وایاهیراکمه هک نس

 ناتیمآ ناونع هی نتسوهناچ و دیرلوراک
 ار وا لاح ودوبرمترپ شیارنادرگ راک
 هسپ طاس و تردق اب مييابيم یزاسلین
 وا هک دیآیم رطنب اهتتم ... امنیس كيتکت
 را ای ودریگیمن یدجاردناب هنگ لتم

 هک ميريذپپ دیاب ميشاپهتشادیرتشیبیواکجنک
 تیسخش ارحامنیازا یرتاک نویتفررانک اب
 ,دش لرلرتع یدایزدح ازین دناپ تیهو

 اهلیفلایرس نیا ناگدننک هیهتدپال - تسا
 دناوتیم نازرات یاهبلیف لسمکدنهرک ی مرکف
 بیمو دن ریگب هرهب فلتخم یاهءرهچ زا
 كي یهلارا هپ رداق مه نوئلیمه هک مینی
 زین رگاتامت یفرط زا تیندپدج گنیفدلک

 هد وح هتخذگ یواکحک و تیساح نآ رکید

 تنتساهداد تسد زاشیامودناپ هب تسن ار

 م ثعاب دناب یاهلیق یراجت قیفوت نوچ

 هش هئارا رکف هب ناکدننک هههت رباس اندش
 یاهلیفماب یلصف ودنتغیپ رگیدیاهدن اب زمیح
 .دوشک امنپس یرات باک ردیدناب نیچ
 دقافاهنآ رتتیبهک اهملیف یا مجاهت.هوش
 و زار یاهدیلک ۷ دش تعاب هیدوب نک خو

 یسچاخامت رایتخا رد دناب یابند یاهزمر

 .دریگرارف

 هنایط درم» ریظ یمایف زایتما
 وون یاتف و ایندندادناس هناوتیم «یئالط
 ناگدننک هیهت هکتیاامک - دشابهتخاتشان
 دناب زمیج مئاهوذنتح ففاو رعانیاهب زین نآ

 زپدمخنیاهک دنهدیم شدرگ ایند رودار
 گان یاهوژرآ زا یکی ققع .دیاوتم

 راوس
 رتاثت رد یزاب یهدرپسرس « رس یمادنا

 یاهشوگ رد كشخ ییوچ ه هنحصرد

 -احا یب و كثخ نینچ نا

ِ 

 دناما ر یگندخ
 مسلم یروصح

 .زرواشک هک یئاپلا .دوب دلروبوبن. روی وین
 به رب اهنلبق رد ددون رگشل یهایسزا

 لیصحت .دو هتفگ رب حراخ زا .دون هدمآ هلکش

 تحورفا رب یا رجو درک .عورش «سلک »اید وندیما .د ونهد رک

 ادناج هلکش هک ی لاهلاع

 | تخامسا تشاد

 رسا ابا

 یلاهلاس .دونهتبوپ

 شیدتسپ یعقا رز ندوهشاح ردو

 دتشاد شالت اههچیورب .دون هدنر رتانت هک یناهلاس

 . مدرک نیست !ر
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 مراد لاس راهچوداتشه هک مه نالا نم»
 رورما یاهیرادربملیف و منکيم اشامن ملیفو موریم
 ]3 مگ یاهملیق شیپ تدع دنچ . ملارذگیم رلظن زا
 |شرادربلیفومدید ار,هناخدور یوسا یابلک و

 مناوت یمن ار نیگسو یدج یاهیلف
 و اهگشا توچ یلاور یاهملیف هک مهديم حیجرت
 زا هک , منک اشامت ار یاوک هناخدور لبو

 5 « . دنادرب هرهب زین یاهداعلاقوف

 .. دراد همادا []

 یلایلاس ۰ رناتن قشاع ,دندوب قشاع  دندونهسح

 و 7 رکف و تحودناهسیک + رنه زانا وتیم اف ریذپ

 دوب

 کهب «رناتت بوخ یاهلاسآ نانیا دنیاجک ۰ كنبا
 ۱ یکره . تسیل شندیشک هلعت ناوتو .دزورفاسم
 یک ؟ دورسیم ءار یگد نر رعش هک یرتاثت نآوک .دوخ

 ۱؟یمالدتنا وک ٩ هنگنشوک ۰ یخیاشموک ؟ ناگررب نآ
 ۳ ,وچ ؟ دوشسا رجااجک , اند یاباب ی رته

 ۱3 دمآ ریاچاراج نمرخ ردیگس ؟ دن هچارلیررو
 هد رک مگا ردوخ هار رتاشت . دناهتسخ همه الاح

 ...تسسنا تیعفا و

 امنس هرات صوصخم ساکع
 ۸۳۲۵۰ ۰ ن

 دشاب

 رکاتادت متر هن هکتسبا هدمع یهلئس

 یامهلیف ناگدنزا- وناکدتک هیهت هک
 ,دن ریک یمت یدح ۱روآ رگید,دن ابزمیح دی دح

 یور رتطو یرتنافم + رتشیب رظنیایور
 و ینانا هرهچ هکدوریم دناب تناهدروآ

 ترومهب و دحدب تسد زا ار هوخ روالباق

۳ 

 (هیقب) راکسا

 "هو ندروآ اب وا هتخاسابرب هنحس
 ۱ الیق هک ال وک یی صوتحع

 یبصعناگد روختسکش زا هتخاسرب

 . . دنکیم یلاریذپ لاحخوخ

۱ ۱۹۰۳ 
 ارال : لاس ملیف نیرته ان
 (ابلک )

 : لاس روتکآ نیرته [7
 (دلقم غرم نتشک)
 : لابسیرتک ان هرته آل
 ( رگ هزجعم)

 ا ریدرم رگیزاب نیرنهب [7
 ۱ (یناوج نیریش هدنرپ)
 . یا رب دز رگیزاب نیرته []
 (رگهزجعم) كودیناب
 : لاسنادرگ راک ن رته []
 1 (ناسبرع



 اروث تسخن تسشن یهجیتن یباهجس یب 3
 ناکن وسح 3

 هب داد اهناتس رهث
 ۱ 2 سک زا زدی

 یا هعطسیاه هرا وشج ت 5
 9و

 ک خب لماح < <اهه و رگ

 و

 حج

 اح رهب دشاب هجا وب میه اه ن ۱9

 ر تس یتصع الدبو هورگد ادعت هکط
 شیامد :یناتسرهش وخ نشد اه 1 ۳

 یتچ وب درگ زارق باختا + ست درد هر بر نحو | رق باختتنا ۲ فن دو دراد روح ی
 دهاوخهداد تک رش هراونشج رد تقداب مه اهنیامن تیک

 لش هب هکتسا میم هلئس ع

 لاس . میشاب هتشاد هجوت مه هماشان

 ولکلوفو یلحم نیئآ ه اهناسرپت هنگ
 ۷ ۰ ۳ هیقب) رتأن دقن را ه .تد ساح هحو یسو

 وخابینشم یهتکن وغ لابن ر

 3 سس  هجب تست ۳

 تهج.ب رم درهو دا ی اهیاتشیامنهک تس یهیدد - بن

 رد ۰ ننازیم نا .ننکیم صوعار نت رم دم ام 1
 ِ ُئ ۳ ۳۳ یی

 کسدحرب اردوخ . تیپ هحص تعیط انآیم لصاح یرتهب هجین , ده

 تای زانیاو
 هج رب دناب اه هیاشیاب - یراس
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 ناونس ةنوگچ ار شیات ید هعجرت یاه همانشنامن ایآ ؟ دخاب ,ینوما

 یاون «ینطاع یاههحضرد # درک هیج ون اهدامنورد اب ؟ دراد هنج ۷۹

 زا ی یمدتروآداب هک نولیو كانروس را
 ( رکار هچنآ تبشب . تس یراق یاد 3

 براکانآ . دنکبم ریفحت . درذگبع هبحص 9 ۰ 7

 ۱ ست تیام  یرا و : ؛ نادرگ دو
 ی

 -یمرس ههنیق . ارجا كييک_نحل رطاحب . 2 ۱
 ۳ زا را 1 1 دلش رخ شابث یهنحص نیرتروآدرد ؟ دهد 1 ۱
 رگائاعت هک دونم یکوج هب لدب رحآ ی یر

 درانمزاب یردنب ریات زار دمو دوخ را

 هیات اتفاعیم هک ته یشبامترد [عدودمم بنشجردتکر ش و ارجا ناکیا مه یح 5 | رب دایا ره تالطحسل هک میدعآ هراثا زاغآرد ۱۳۳ یییرتا

 شال هم ِ

 : هراوتج ردابآ - نابربمس

 اب تسا شیامن كب تسرد یا رجا ارم

 دروم مه سیو هساشابن تسرس

 یایفده را یکی س یربات ی

 یاه داداعتسا شرورپ دیابيم : هراوشج

 هج ردیاههیاشبامل هراب رد سس یر

 رد یریگتخساب ناونیم ۰ دش هنگ هدخ

 ار هللم . اه همانشابن عو نیا پاحت

 , درکلج

 هماشپابن اب هصخش نم س لابرسع

 ۱ هراونشجرد تکرش یارب هدن همجرت یا

 راک ا نتسچ یرود ایا _ یورسح
 یاه

 .دروآیمنیئاپ ار تیفیک ۰ هدت هجرت ک
 یاهشامننم داقتعا هب - نایردمس

 همانشامنیا رب یلوگلا دناوتم هدش حر
 . دئاب ناوج ناس#۶

 هماشبانل تبولوا ناوتیم ب یراتس

 ادج  نیضردو تفرگ رظظنردار ینارنا یاه

 زایبنج روطعب ۰ یناربا یاه هماننباس
 تشادهمانرب مه هدش هجرت یاه همش

 قلاس دوبمکاب تقونآ - نابرصعت

 : هرا ونشج

 زا ریا یاه همانشبامن - ۱
 دنراد تیولوآ یرنا

 ؛ یناتسرهش یاههورگ رگآ - ۳ هراوشج نيا یرارعرب - یو
 نهد هئارا یاهدش همجرت راک د

 اتمک باختناو هجوت دروع هک

 7 "_ ی / ور ردور سس
 نشو ورا لوا ید رد بس ۳ ی کوب 1۹ ۳ رک

 نامسا ناراوس دشاب

 دی رفآیم ناجیه
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۳ 

۳ 

 ؛ ینار

 درک هبکت یتبامن راک نا ونعب

 تاییاه هچراپ سپ زا رادلوب درم هس
 یمیالمرون رد - تسا روکذ یاههراوبد هک

 یلوگ و ده رهون و دز یوگننگد هاش
 یسیایگدنز رب یکتخن ندوچ داشروتح
 رخآ رداب تسا هتخادلا تیکت یهبان هدا وناخ

 رگیدیو زادرم هب وسکی زا هداوناخ هک

 رتخد راتفگ هک ف بح ۰ .شکیب ار میلگ
 لدس ندوب یراعت هب ار هتحصنیا « راع»

 , دنکیم

 ردیلاغ ۰ یننم ره هک تسا ینتفگ

 ۳ ۱ 3 هک یناهرانفگ ایآ . دهاوحیم دوخ روخ

 (هیقب) اهناتسرهش رتات  -یدرادهوح رب ترب ثیکت زا ینات
 ؟ درسگ رب رد ار یاهیامنورد نبنچ دناوت

 هبحم رب «دنمجزا شویزاد» یلادرگزاک مبتلگ هکنانچمه . اهفرح نیا
 7 هبا« ملق نیا 3 ارجو .دنايت دقت نتخوت

 داوج یاهاجیورب یاناغناح ییگتسلد

 ناوا رف تمرحو تهاگآ هنحس ه تن
 ینامز:راکمرگو دنهار زاغآ رد .

 هک ی اهحح

 رد وا _ت جست
 کبب روس سس و و ۳ و

۲ 

 : نادابآ
 ؛نادایآ رفاثت شزومآ رکرم هورک []

 * یلاتی مارهب » رثا ناکدشمک همانشیامن
 ۱6 زا «رازعا باره » ینادرگراکهب ار

 رب؛ نادابآ یموم هناخباتک رالات رد هایی
 . درو

 تسا «دروا هنحس تمحم:یثاهرد ومحم.؛یرماصایور:نا رگی زاب
 هدیرف ۰ یتجبادح هتخرع .دنمح نارگیزاب ۱ نا

 ۰ ناپرین هللایلو + یتخیادخ هکر ۰ یکلاع سایغ ۰ یریاس انو : یناچ بت ًایردمحا دهبیم

 با ره یرحأط هزو ریف ؛ هدازیلاث دومحم یمظاک براجنها زا ناشراکات دنلطیم دنلب دیاخ

 - و زارعا ی را دوبجم : روکد تار .ددرگ هتساریپ و دباب شیالاپ
 و تبییس + نیمه رطاخب

 مد مهدسدرد یاهبدآ اب یدردنه

 شیامن .تخردو زیر ياهنعض رب دیراذگر
 ۰ پا یقح + نریگن هدرخ



 .. مهرد تاملک هقباسم #*

 : دزاک ونسح

 نسح دایپ رتی نیا تدید اب دیاث 8

 .یگنرزو تا رطاخ زا یلک و دیدآتفاشک دراک

 هک ميیلوگب دیاباما ؟ دمآ نانرطاخبوا یاه

 مان هالاب تاملک ندرک یطاف و رکف یکدنااب
 یاناوت رگیزاب و یناکیرما روهشمرونکآ

 لوغو ایب ربماتسس , هحلسااب عادو یاهعلیف

 تاملک و دینک رکف . دروآدیهاوخ تسدبار
 قفوم هچنانچ دیریگبیزاب هب قععتاب ار الاب

 دو یاهیاوچ دیدشروتک آن ٍا مان نتفایهب

 دیتسرفب ام یارب ار / یکی ابش دباث

 تسک رش هم یاهتاس

 نلاخ هراس - هحیبم و از هب دوره

 دسابرمیح لیما# ۲ نالسرا ریما ملی

 درم و فنابزمیجم ًابب رد (00۷) روماع

 نادرگ راک ینوتنآ لیماف - یئالط هچنایط
 _- امشو نم ۳۳ كلراملت زارفرب شآ ملیف

 2 یاینیس زا دوب یملیف ن
 - هیسوز

 ۱ هسسش ورزاولیا 4 یسزوزقهشسس

 ملیفورگن هنیب نه كچوک مان - هیامورع

 یی كجوت ما - ۰ وثیم درا واهدز

 گاج وک ما - نویزیولت ویدار نایارسنارت
 هراس یی

 بوس - فیطل هطبار ملیف هراس كاچرک
 رصیق یاهملیف یفنع هرهچ ۷ ییلگنا

 مد یلم نویزیولن ناگدنناوخ زا .- كاخ و

 ۱ - ناگدشک هناقا ملیف رونکآ لیما

 تره مع هتورسیسآ - یقیسوم تالآ
 بسم ملیف رونکآ لیماف - فرحکی رارکت

 كچوک مان - هرحفنم هیاوم زا -۱۰ تیوط,
 ۱۱ اکیرما یاملیس یمیدق هشیپرتهدزاگ وب
 لیماف - زورفا شتآ ملیف «راتس كچوک مان
 ,دیسلا ملیف روتکآ

 مای - ٩ یتافیلت یاهسون

 - ۳ هحفص

 تروسبهک ریپکش زاهدنزرا یرثا -۱

 یئایلاتنا هتیپرته ثاچوک مان - دمآ رد ملیف
 مسلفروتکآ كچوک مان - ۳ ناتبات ملیف

 اوسنارف هتشون دیراد تسودار سمارب ابآ

 هتیبرنه - تسازیزع ۳ برعیشس ناگاس
 نور -4 لهاج هقوثعب - كدصاق ملیف

 كاچوک مان - لرد ناجتک رشاد دوب یملش

 هرهچ - لمع هاملته ملیفهراتس (ناجتس)
 لخاد - 6 لوف و با رس یاهلیف یمم
 زا یملیف - + نتخاو لئاسو زا  ندخ

 - زتیک رب ینوئآ تکرشاب كاکچیه درفلآ
 - ناتسادو هتشون یعو -۷ هدزابونع

 تسک رش اب دون یملیف(منامب ... مها وخیع)

 روتکآ كچوگ ما - ۸ دراوبه نازو
 دزم - یسیلگنا ملاخ - اهگنیکباو ملیف
 یکی به ناتوموبا تکرش اب دوب یملیف نآ

 - دوویلانا تک رشاب یهلیف - نونف زا
 نیورامیل تک رشاب دوب یملیف (ولاب ...)
 نابهورگ هم ملیف روتکآ كچ وگ ما -- ۰

 بادرم هنارت هدنلاوخ و زاگنهآ لواما

 ردف ورعع یژد و نیوتاج زا یملیف -- ۱
 یکیشلچوک مان - سارگنوینوتنآ ناتسرهخ
 ناریا ویدار تاشبامن همارب یاههرهچ زا

 ابتیس هراتس - ۱۷۱ هرابش

 دشاب ام ناگدن رب

 مياهدونک ار تاتباسهحعسهته نیا ر

 امش یارب یعوتتم یاهیمرک رسواهلودج
 رد کیسپاچ هحفصس نیاردهک مباهدیدكرادت

 1و حرط هب دنقالع ناکدنناوخ ام

 هتشاد یراکمه ام اب دنتاوتیم یمرکرس و

 لاسراتاقیاس هحفص یاربار دوخ پلاطم و

 یاهلودج هیلکهک تسارکدتهب م ال. .دنراد

 هدش یحارط یکشم بکر ماب دنیای یلاسرا
 ینامنیسلودج هک دوش یمس رودقملایتح و
 سقان تاملک ندرب راکب زا و هدوننیرط

 هدرک یراددوخ
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 و و )چ)0ظ27

 (هیقب) یمیرک ترص
 ۳۳ت

 رابقتسایبوخ هب رگ امنیس نیرا نویزیولت
 یارب را هک راد یلاکشا هچ . دنخیم
 لص اج هک دیسیبیم ؟دزان هعومجم نویزیولت
 «روتپ انناجیناد» هن ومن هب تسا گنشق مح
 ءوالع

 ۸ بار نویلیم ۵ دود هخنیا رپ

 ینینلد یامنیس شزرا دنیشنیم اتامت

 تیمقوم كيراسل یارب نیا . دراد مه
 محو رک هلارا دنمشزرا یراک مه هن تس
 ا .هزات . دشاب طابترارد مدرماب هکنیا
 ار ینارپا یایدعومحم هک دسرب ینامر

 رم دنکیرادیرخ یجراخ یهریریو"
 ۳ لوتلپا ناچ یئاد» هک تسن دیعب
 یرادیرخنویریولت زا شیاس یارب اییوسارف

 وا سردتیناهچرد یماک دوخ نب
 ۱ اسلیف هک یتمی . دشاب دناونیم مهام

 او تیم امتیس ندش ییاهج هب ۰ ءار نيار

 ارچ نویزیولت .بوخ رایسب دننک ثامک
 کاخ نازاسلیف نیز

 ارج شخب نایاب
 هک یلاهغال مغریلع ناریا یامنیس : هکسیا
 یزیویلاچ ۰ .ناهج یامسرد ان دراد

 هکیلاحرد تساهدناع ماک ان ناچمه دبايب دوخ

 .یناهج یاعیسرد « نیاژ اپ ده یاس
 یاعسیماک ان .دناهدرک زاب اج دوخ یارب

۲  
 ٩ تسیتعص هچ یابع رب ۳

 و ده یاسنیس .م یمیرت ترسن []

 ۲ تارا یامنیس زا رتهعیاس اب ۰ نیار

 ۱9 ترا نامز هب مهام یایون یامیس

 راک شزرا هب یکتب تدم نيا ذوط لاح

 یک تکرح لاونم ییارب رب 

 ۳ وک نادزیبا دیآدیدپ ینوکرکد رکا

 هامسسا اتدیابیرایس لمارع
 دشانلما وعیآ ۲

 دخ ها وح

 ب اهجن ام

 ۳ .دوب دهاوخ ینالوط ناجمح ءا
 ندرمشرب هک ۱ ِ

 ۱۳۳۹ یتاگادچ تبسم دوخ اهنآ
 ۱3ت یناوح یارب .دیراذگب - هک منک

۱ 

 ین ونک نادقف و : لماوع ن

 میشاب متشادن هلحع . امیس

 مات ۵

 هدیسرو زا ی ربزو نسحم

 نارگیزاب هلمج زا یریزو نسحم [2
 راک رد ار دوخ تیلاعف هک تسا یاهزات
 تکرخ اب اریخا و تماهدرک راغآ امنیس
 هک یمطاف ماظن هتخاس داقتعا ملیف رد
 نارکیزاب هک رجب تسا ملیفا ریپسزا یلوصحم
 + تساهتسویپ ناريا یاهملیف

 یورد ملیف نادرگ راک هک یدادعتسااب
 یدوزب ار وا هک تسئدیمب ؛ تسا هنفای
 . یامتیس راکرپ و لاض ناکشیپرحوزج
 . مینک دهانم ناربا



 درک بورعهکباهنیب رله

 زایسسکب ۱۵۵۷ هبونا زبهد

 مشچ اکبرمآ یلامنیسیاه
, 

 فالخ رب تراک و ی مه 1"
 ی سن رب ناهچر

 تن فیل رد مث اب لس ۰
 ف ک ۴ سس یاهنس

 تسسوحم و تاون
 ۰ رب ها و دونی

 دوبهدروآ تسلب ه سده

 ۳ ه وضب 1 - میص _ ِ 2 ِ 9

 لاس 5۱ دودح یو .دوب یعصا ونب ۳ ی 0

 ناراکشزروزا وا .دودد ویویندالونم و

 رگیم پوسحم یرهام زاب یکننو را لند ۳۹ پ
 9۳۳ص

 هفیظوماجنا یئایزد یورینتدخ رد .تح

 درکیم

 اِ ی

 دسدونهد رب یور هتته نلا رد ۰ ۲ ۰ ۰ سس - 1 ۰

 5 متاسرد با رس ۳

 یلساودوج وک نی را

 نیل تک رشاب بم وسم

 هم تاکسایراح بج - دروف

۱ 

 س نلد میج تک رت پی قرش

 یسامدن نیر مس سیراهیلوخ

 ولولایج : تک رثاب نابابیز یابی
 نمساگو ی رونب جب

 ف تک قاب < تم

 یلرومترباز - دراوهرورت - نوسدراچنر
 اس 9

 یکاربپ تامولعم» دارگینام و تارا

 ریزدوریم «! دیریگب لیوحن ار یچاتان

 یکتخ هب یاهمانرب رگا دیکر وای ۲ رتج

 هتشاد دوجو ام بوخ یایندن :ایگرگند

 توبزیولت یتح منکیمن رکف سلخم ۲ دا

 همانرب نینچ مه بونچ و لامش بطف ی
 هتفه ی ام بوخ یایند ؛ دننک هلارا یهب

 كب لابند متشگیم مادم مدید هکار شش

 هکسب!شهبمب وکن مکحما ریجالمهک را ویدیرسس

 . هعانرب نيا تئاد فیرشت كنخو س#

 و تشگ رب ناتزا تخب مه امش منادمل

 ؟هنایدیدیدا رهمان رب نبا شیپ هتعه هشجسب
5 

 ۱ وزوسی

 نادندو بل رتسک زا همان رب لوط _س

 یاهفحل و درک ارجا همانرب ناخریورب

 ملاجکاتس .دیمهنبم دیشاب دید

 لب یارب یئاج ششفیطل یاههدنخ زاانج نیا 6 *
 ار گاشات

 ترصحنباهب یاهدروسح هربروساپ رب هچ

 ۱3۲ اچ هک ته یدنعرت
 ون و دورب روغلیف هک مدروایهشرس
 اتمدنناوخ دنچ]ا هنارت دنچ دعب ۷! دزاس
 نآهزمابو یشبامن تسق هب میدیسر هکسا

 دیو دنداد ناشت ار نازرات ملیف زا یتمه
 ار هنحص نیا هک دنتنگ اقآ و مناخ كابهب

 نانچنآ تمسقنیا و دسک یزاب دوخ لیمهب

 شایگز عید طرف زا هک دوب هزمسو هرخسم

 هدرکش ت یگلپ تسوپ یناوج میتفر هبر

 !دشبایکش ارب ملدیچاتامت صلخم هک دون
 یاسههدنخ هچو یناهباوجو لاو هچ
 هد » دونمارجا ناخ زیورپ هک یسولم
 رتسک زا باج4 .ب ار ترضح نیا هدنخ

 نایمنارد مراذگبم راثفا بی رق یصخش

 طسو نیا هک ینومیم لاح هب تخوس میلد

 اب تسن یدوخیب هک جاوو جاه دونهدنام

 ؟ .دناهتس واهب یگهرم

 ازکع زا تسح دیحنه هیئزان
 ۳ فعل كي نیا ؟

۱ 

 دی رابدم» رپ

 دح ناترحا نمنکیام

 لشم الصا مرتکب هک هدنیوگ مئاخ
ِ ۳ 

 تسا یشمثک اضوا هکنیا

 با زا ! هنو

 دندوپ هدروخ ًامرس یرگید هدنیوگ مناح

 هکیلاحرددتد رکیم همانرب مالعا ابو

 هدش ریزارس ناشاهجولو بل زا بآ
 صاخمقاطا فک دکچید وپ هدناممک ودوب

 تیههبیالک ماد+ هک مه مناخنامشج

 تساهدنیوگ یطحق زگه ةتیب ۱ .تفر
 هرهچنااب ار هدروخامرس مناخنیاهک

 دبی زادیماو همان رب مالعاهبمد بت مهرد

 ندیدز !متسه یچاشامت هک نم هچ رگا
 فیرشق تب و درس هکسب اههمانرب

 ناگدنی وک هب نفس رپهچمر وخیع ام

 دبال ده نوب زی ولت دوخ

 یصعت

 رسدن راد

 1 رد هک
 نم رهب ! دنوش دمحنه دیابیم
 رط اب و بابک ناملد هکتیا مالعا

 مناخ نآ زا « هدروخامرس هدنیوگ نیا
 مينکیم اضاقت مه مود ۳

 دنتکن اب زتنارپ ناثتاجیضوت لخاد
 ندصآ اب هک دنشاب هتشاد رطاخب م

 یقاب ناکرا ۳9 رف نودب ره ساید نویزیولت :هب دازخرف ن ۳

 همان رب هدنب هک

 ۱! دنامیمن متستادنعرگ(۷ .دراذگب بصن ین

 ریگناسآ هژادنا زاشیب تاقوا یهاگ
 لئاس هجبتن رد و دیوشیم بلط تحار و

 ها وخلداجیتن هنهدرک ی سز رب یحطس روطن ار

 دو یلعف تیعفوم دویپ یارب . دیسرس

 ساصاناتناتسود رانک رد . دیشوکب رتشیب

 درک دیهاوح ناوارف یداخ

 هاهتشهبیدرا نیدلوتم
 ر امش نهد یاهئداح ودرادیم لوفشم |

 ینارگن راچد ميمصتخا رد یتدم یازب

  ها ر یمپنف یات - - مس ۱ وح

 دهدیم امب یبلاج یاهربخ وا و دینکيم

 هام دادرخ . نیدل وتم

 یارب دوخ رامتسد تانسحم زا

 رگا . ديلک هداغتسا تو دینع یاهزاک

 رد دشاب عنصت هنوگره زا رود نانراتفر

 .درکد یها وخیسک ی رتشیب تسب وحمخامتجا

 ماجنا

 تسنهب یملاج هناهب هرلثتم رش تاقالمكي

 هک .یشاب شطمیلو + .دهدسنابوگ دب
 ترس .دنها هخن شیب ز یراک اهنآ ۱ ِ

 تسنپ ا ردوخ مس هتعاهتمه نیارد

 هی دیر واس «دینکیم ادیپ نامیادوخ هدنب

 صخث تصسهب و دیتکیم یتخیشوخ ساحا

 ها وخ رخ صاخشا حیاصن و تبامحزا

 یارب تامرالدیونیسم رادروخرب هبرچناب و

 لئاقفیرتخیب شزر شزرا و مارتحا ناشیئامتهار

 دوح یگدبر كيرخ تحم و قشع هب . دیوخ
 درک .دیهاوخ نایطا

 ماجنا یارب تسا نکمم هتعه نیا رد

 مرالیراکمع تسا نائرطن دروم هک یراک
 یناهت هب ءرخالاپ ام ت تسدپ ار

 لیاوا ر ش دیحاوخ ماحنا هب قن

 5 مقناطمع نوا. تحانزکسهتفع
 ۳ ۰ ده رخاوا زیاما 5

 هب دیعا مخ

 ۷ دیشاب بلطهاج و ینابور :رورغع

 هیمزرد .ددرگ ناتییعنیگر زب یاهتیقفوم
 دیراد شب رد یشوخ رایب هتفه یقنع

 یررد نون یاهتفرتب یلغ هیهزرد

 د وئسم است ار یسدج هلقس الامتحا

 درک دیهاوخ یلمع

 هک یلاهوزرآ یارب ندروخ ترسحاب
 بفاتار دوخ تفو + هلاءدیشوپن لمع هعماج ایا

 5 2 دینکیم ادیپ نایمطا مه دوخ هقالع دروم
 نیم درخ یارب یفدح یگدن دینکن

  شب سن أخ مه هی هتفح نیا رد
 ت وخ شخوک مامت و دینک ۳
 9 ِ نی رتهب هب دیاب امهتح و دهاوخ دنخبل

 دیحد هی نا هب نتفای ِ 1

۱۳۳۳۳ 
 «نآ زا حراخو هناخ یراوبدراهچ رد

 یعس,تساعش راظتنا رد یاهزات یاهتیقفوم

رتشیدهناخ ردهک دیک
دیزاد رپ تحا رتساهب 

. 

 رالفتنا رد یسایک ان ثداوح و اهدادبور

 تسا ریخ هک هللا اشنا . تسایخ

 اس هبو بوخ هک ار هجنآ

 نودب ماحنا

 نارگید یاهیفاب
 زیمآ رههدعاور هبدپابیک چی

 او یاهمطل ناتهفالع هروم صخش و ام

 دن ریگن هبصا دیهاوخیم یو ."دزاب

 حرخهب هلجع و دینک طفح ار دوخ شیارآ

 + دیهدن

 م دو سه
 دم. دنا -

 ن 1 ِ مهد تسحل هکنیا تثیهد ؛ دیهدیم
 روخب دار یفتمریلات دی ریحب رارق نم

 زیچ چیج

 دوخيم ثعاب ددرک هاشار !تشحو

 : دیهدب تسد زا ار یسانم یاهتیعقوم

 مدفتعاجش اب بسا هابتشا رکف زرظط نیااعا
 همه هک دیشاب سطع و دیراذگب نادیمهب

 دنهاوخ نیسحن ارامش تقایل و ینادراک

 . درک

 ام نفس ندرت
 یارب دیراد رس رد یمهم هنقنرگا

 دوسخ هادصتسا و یدرنا مانت شدرک یلمع

 فرطریاز یسحافت ةوس . دیزادنیب راکی ار

 . دیوشیم لاحخوخ هداعلاقوف و دینکیم
 يجوم هک هیکیم تابرد یسلاج هما

 . دوتیم .ناتیل احش وخ



 (هیقب) وجتسج رد
 ناریایاهنچ « یارب مزال لئاسو و اههاگتسد و ماح داوم
 نآ داجیا رد یتسیاب هک تسایهچوتروخرد لئام هلمجرا

 دنچراصحنا رد ماخ داوم هکنآ تلعب هناتسام .دوخ مادفا

 شیازفا یدحب اهتیق ریخا لاسچ رد ۰ تساهدتک دراو
 هدنک رداص روثک تیف ربارب دنچا یهاگ هک تساهنفاپ

 یا ریهک یماح ملیف لاتم نا وعب .دس ریع هدنک فرم تسنب

 لایر رازهکی دودح ایلاتیا روشک رد نآ تیف دصراهچره
 دولسیمقر :دسریغ ینا ربا زاسلیف تسدب یتفو « تسا

 رونکر د یزاسلیف راک یارب رگا « دنکیمادیپ لایررا زهاس

 یرایسب زا ناوتیم ,دوش ینواعت تکر ش كي داجیاب مادقا
 ار ملیف دیلوت جراخمو درک تیامح ار هدننک هیهت تاهج

 دروآ نیلاپ یعیرس زرطب تسا شیازفابور زوریزور هک
 عضوزا داقتنا ؛ اهملیف نتخاس رد نایب یدازآ هللم

 نیرتداح دیاث یلم مهم یاهنادبورندرک سکعنعو یعاعتجا
 تساهتب ار ینارنازاسلیف یابو تس 4 دشابیا هلتس

 ء دزاب دباب هچ اعقاودنادیمل یلاریا ملیف هدننک هیهت

 هدنک هچ هک تساباتوبترد هتسویپ ؛ مگر درس فالک لثع

 هزاجا ؛تسا حرطم نآرد هان یرکف هک یلاهلاتساد رتکا

 نآ ناتساد هک یلاهملیف بلغا . دنکی منادیپ یزاسلیف

 «تساهدیسر شیامنو ترالفت لک هرادا یاهیسررب پوصت

 . هاگتسادن ككب رد

 امیس هراتس - ۱۷۱ هرامش سم ۳۸ هحفص 7

 : دیایمرد ملیف تروصب یتفو

 دیلوتیتسیاب هک ناگدننک هیهت یاههیامرس و دوخیم وربور
 مدع . دنامیم یقاب دکار هناخترازو نآ رد هدنک هزات راک

 ثعابرنه و گنهرف ترازو یاهتساوخ اب زاسلیف یناجت

 رابتلالمو هدننک لسک ؛ تخاونكب اهلاتسادماعت هک تساهدش

 دیدن فیقو و تعلاخباب

 فرط زا .دیدخ تاداقتلا ضرعم رد ناربا یانیسو دوش

 عضو نیا .دریگ رارق یهورگ یاههناسر و نارگانامت

 حطسردینا ربا ملیفراک هک هدمآ ثعاب نشطما و صخشاد

 ناخدادعنیوخ یاهملیف نتخاس راچانو دریگ رارق نیئاپ

 دوخ ملیف تخاونكی یاههژوس و دوشمک

 ویراسو یسونوبرانس راک رد لوحت رگا كث نودب
 یبوضخ یاهراک ششخرد دهاشام « دیآ لمعب ند رک ملیف

 دیاملهد رتسگ ار رگبد یاهرا زاب ءار دنا وتب هک دو ميها وخ

 هکنآصوصخب دروآ دیدب ینارباملیفیا رب دیدج یاهرازابو

 نویزیولتاب رنهو گنهرف ترازو نیب یگنهآمه مدع تلعب
 ادیدش داصت نیاتسا یروشک ره رد امس یلصا بقرهک

 شیروثک رسارس رد ینا ربا ملیف كي دیاش . دروخیم متچب

 شرتگاپ نویزیولت اما هدشاب هتشادنهدننیب نویلیموداب كيزا

 عسج دوخ رورود هدننیب نویلینهد زا شب دوخ عیسو

 . تسا هدرک ؛حیقو یاهگولاید - یسکس یاههنحص ماعت

 یا
 یاههمانربرت « دروآیمل تسدبشیامن هزاجا ودوخیم روناس
 یوخیمهدهاشم و دروخیم مشچب نآ یاهلایرس و ینویریولن
 ؟رنک هچ دنادیمن ملیف هدنک هیهتهک تسا طبارش نیا رد
 ۰ تا رضم هعاج یارب تئوثخ یاههنحص اعقفا و رگا

 ارچ یب تسن رضم رگا هدون قذح نویزیولت زا یتسیاب
 هنحم رگا .دربیم اههناخب نوزیولت !راهلآ نیرتدیدش

 یتیاب ارچ سپ «دراد رنج هعماجلاحب یشک مدآ و تقرس
 /ولمم نویزیولت یناریاللایرساما «دشاب نآ دقاف ینا ربا ملیف

 هک تسا یاهلئس ندوب اوهودو مابكيننا هدشاب اهن زا

 دنادسنو دنکیم یراک ناففخ كب راچد ار ملیف هدسک هیهت
 شیامن و ترالفن لکه رادا هکنآ صوصخب . دزاسبهچ و دنک هچ

 یلاهملیفیهاگ .درادن یلوگلا لذتیم ریغو لذتبم ملبف یارب
 هعیلاراهنیس نلاس رگاشاتهک دنروایم تسدب شیامن هزاجا

 قاحم رد یئاهملیف یهاگ و دنکیم كرتازسالو شحف اب هراک
 هدر یور یاهملیف زا راباهدص هک دنریگیعرارق فیقوت
 .دنراد یرتشبب شزرا یجراخ

 یتالکشم و اهدرد هلعج زا یناربامایف دیدش روسناس

 نآابهتسناوتنهدننک هیهت لاس یاهلاس زاده زونههک تسا

 .تساهدننآ رظتنم و دزاسیم و دزوسیم راچا و دیآ رانک
 هک تسا رایسب ناربا یامنیس هلئسم نوما ریپ ینتفگ

 .درک میهاوخ لابند دعب هتفه رد مهزابا رثآ یلا ربا ملف رد هک دیدش یاهتوشخ و دنبآش وخا یاهراتفگ
 ۳ _ع _  سس

 . هاگ یب نانز .... راکهاگ نائز

 با رظطنا رپ تالنحل زا راشرس یملیف

 : امنیس رد طقفشمآهمان رب

 ناتز,اگتهادب
 ر روش ار | ۰ راشورب لیترام» ولوتولیر اه:

۷ 

 (هیقب) كگنچ
 تسیعقاو لایرس هب وادوجو هک هدوبنیا
 نسم یاری ۶؟ی ااوس . دهلب یرتشی

 یاهشيارآ و اهمابل نبا رگاهکتسنیا تسحرطس
 دوشیمایآ ميریگب لایرس نیا زا ار یمیدق
 و درذگیم میدق رد ایاضق هک درک رواب
 یاقآ منکيمرکف نم 3 دتسه یبیدق اهبدآ

 و سال را دناهدن هجوتم نادراک
 « دوبن شیارآ

 هک تساجنبا و قثع هصف و نیریش و خلن
 :دناهتفگ و هدمآ كکن ناشترضح یگنرز

 مراذگیم ییدق نایلق ات دنچ ام , بخ

 وهنیع دشسم یریچ لاب رسنیا

 منکسیزب هچاپ !راهورباو اهمنآ كچ مد (
 تقونآ نارگیزاد نت ميناشوپيمابق ولاش و
 ءاهزورنآ یگدنززرط هرابرد دوشیم لابرس

 نیشاع كيد وجو مئاج هن متکبم ضرع هک

 لیلد ! تکارتنآیب یاهوریاو یقوب دهع

 تسن میدق یاضقرب

 زرط . هکنیا یارب : هیصوت»

 مکس هیحو دننادب رتشیب ار یراساصف

 لزو اقآ كسنادرگ راک تسد لغب دنتسیاب
 هنوگچ هک بانج نیا یزاماحف « هب دننزب

 ؛ قرط یصتقو تسین نائایلاح ترفح
 ینادیمالاچ و یناهنسا و یکلیگ و یدرب
 نیچام و نیچ لها دناوتیمن دنزیم فرح
 «! دشاب نیچرونآ و نیچرونیاو

 دشاب هتشاد یصقن ره لوادرم , هصقلا

 ناملاح و دریگبار ناملاح هک تسین للتبع

 لابرس یاشناورد ,پخ .دروایب ناعلبار
 4 یجائامتاویب» .درادرکش یاج مهنیا یزاس

 رکش دشابن كگنچ هک ار یلایرسرههک 1

 «! دیوگیم

 نیریشوخلت لثم تسایزیچ لوادرهلایرس
 یاهلیبس و رانسد و هماععو اب یتشاچاب
 رگائامت یارب دح نیمه رد اهتنم یفامخچ

 ؟تسیث راکهانزا مک حدید كکسچو افآت بس

 مه تادراک یلبق یاهلایرسز ! بنارمبو
 . تسا رتهب

 یاهراک زامدف كي زاس لایرس كب یتفو
 اما تسا تفرشیپ كب نیادبابب رت ولچشا یلمق

 ه۳ شایلبق لایرس زا زاسلایرس كي یتفو
 تسقونآ دورب رتبقع مهزاب هدودن رچ

 []وسم كنج هک دروآیم امرساب یلالب
 ۶ تسا ! .-ف

 مسامتکیم هچره : یساشاور ثحب»
 یتقو دوشیمن مرواین نابزهب ار لایرس نيا
 ددوبیلدیشوب و یاچت دوبن یندیشون دابهب
 ریمضرد و ! دوشیم نوخ مرگج منفایم نآ

 هک منیبیع ار ینانزیب یاهل وبيهاگ دوخان
 راظنزا نیا ربانب . هتفر رده نوجعع نیاتباب

 .«!مراد یکگنچ هدف هدسب یژولوکیسب
 كگنچ و رای كمسات هدنبدک لاح رهب

 مراذگیم مرس یور ار لوادرم هدراد همادا

 ؟ مدیدبو دیدن منک هچ منکیعاولح اولح و

 هدروآ

 امنیسه زاتسنغ

۸۹۳۱ 

 سم یا ام نیک سا

 سا
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 باهتلا جوا هنارامش «ناگینا رب رذ اعسنیس یایئد بوبحم رگیزابنب ءناج

 ال سریم

 ۳ ی ی

_ِ 

 حد

5 

 ی ی

۹ 

۳ 

 ررخلم « ورابنتآدراچبر :تلرش اب
 تیررتیاوب ۱۹۷۶لوصحم نوسیگی دوج

 حراشا

 هام هدیزگ رپ یاهملیف یمرربو دهن رد
 تاملک زا یاءراب یانعم « یپاج و

 ی حج سد 0 ک هدشحیحصت + اب .درک هتوت رند

 مرو یمار نما بس

 رطسلوا نوس ؛ یک تهدنار دفن رد

 ۱!دجح» ۳
 موس نوتس «یتخس یینورد

 نوتمنیمهزا ۸ و ۲ رطب و «نینع»۱ رطس
 یهلزتمبوا یارب « ونروپ ملیف یو
 زا ار وا هک ی لانمتسا , تسیرخف یاس

 یسرربهیغپ رد ,

 ۱٩ رطم 4 نوتس - ۳۸ هحفس ملیف نا
 رطس نوتس نیمه تسیفاشا «رکید» هیت

 رد ۲۲ رطس . سا تسرد «یییه#۱

 دن هرذنا
 تنا تسزد 4 ن

 جم

۳-4 

 ۰ تسا هفانا رطس لوا «ری» نوتس نیمع

 رطم لوا نوتس ۰ ۳۹ هحفص دقن نیمه
۲۱ 

 رخآهب ۲ رطس و «سیوارتزاومدرم تایح»
 ۰ هدشابيم تسرد -«ن ۳

 رطسلوا نوتس ! هنهک ّس ی

 ۲و۲ رطم مودنوتم ۰ «یهدننگ دیدهت» ۷۷

 اجنیا» دیکیماشاح اراهناملآآدوجو , رتکد»

 مدپه» ٩۲ رطم *«هوشیمادچمافتنا !!تاح

 «دن زیمش « نکفآ شتآ» بب رطس «وا یاه

 + دشاپیم

 رطسمود نوتس ۰ نم های دفاعی

 س نیا هیتبرم . تسیفاشا «هتبلاو» م

 تسرد«یرگنلت» .جرطس ۲ نوتس ۳۸ هجینس
 , تسا

 یناحراک هللازیزع یافآ [1

 یوررب مالسو ماللاكیلع زایب ان
 باوجسب مزادرپیم ! تحام

 قوسرارد تک رش -ِ

 دیاپیم كيتامارد یاهرنه هدکشناد
 رد . دیشاب هتشاد ۱

 یارب هثپ

 منیید

 وجلد نازرف ۲

 ۱ دنتسین یبامنیس یاهبتکم لیصحتلاعرا۶

 نیا اهلاوس هتنهنیا ارچ مناديمت

 دسیوتیم یاهدنناوخ نینران . تسایروچ
 لیصحتلاغراهدیاهتشون مه امشو یفارگ ویف
 ۱ یئامسیس یاه بم

 تساینیسهتشر لیصحتلاغزافرگا ضرغ
 فنتبیف :امنیس هدناوخ سر ِ اهنآ ریخن
 ۱ دوشن مک اش تبحم نابرق

 مسا یاقآ نارهت [7]
 لاوئس ارچ تسن مولعم هتفهنیا [1

 تسا یرتویپماک ردقنیا اه

 ما وتیمایآو مراد تحابش .یضترم هب نم هک
 نیاناجردپ متییب ۱ مناوخب زاوآ وا یاجب

 لدبهتیپرنه ؟ تسیاهنیس هچ رگید لاولس

 دیاهنیبرپ

 ميدوبهدیدنلدپ هدناوح اما میدوپ هنید

 ادح ملانیم یجاوو جاح نیعرد هکتنیا |

 ۱ طتفاح

 : زاوها ۲0
 قدزمراک رشع بم نایردنص دیحم

 زارادگنفت هس منبمد . اقآ ریخن 0

 دنزخیمرب رگیدکیاب تباقر هبو دسریم ار (

 ریخبارام تبقاعو رخآ دنوادخ هک همالخ
 ۱ دنک

 یزاپ .لوادرم لایرسرد ریخن با

 رولبود هکلب دننکیبن تپحس ناندوخ نارگ

 .تسا هنحص رس طیص كاگنچرد اما . دنراد

 ؛ دايسیاجبنوئلپان ناجیلاد رب
 ۰ دن ژیم فرح

 مه اهملیف یجراخ یاهررشک رد ۷۲
 مهو دوشیم هداد شیابن یهورگ تروصپ

 1 « ینامنیس كت
 هدامآلوئسم , ملیف هدننک هیهن - ج

 شرورپوشژومآهن .تسا ملیف نهرک شیابن

 شزومآارچ امش متکی رکفهچرع سلخس»
 مسلیف ندرگ شیامنهدامآ لوئمارشرورپو
 دفقیئاجب مسقاف لثع ۰ دیاهدرک رومت
 1 دهدیمن هک دهدیمن

 كپ وجلد دمحمو جلد ناز .پ
 دا رب .دهاجمو_ وجلد نمضرم . .تسا  رفن

 .دتسپل

 سم ۳۵, هحفص []

۳ ۳ 

 نادنمرنه یچ رنصاخ ردحم ناباقآ

 یفارک وملیف یهرونامیا تكيپ زا بس رگ ۱ 9

 - وملیف مرظب ! مياهتشاد یفارگویف هنو
ِ ِ ٍ 7 
 هنشدهدرت یطاپیطافار یلارت وییو یهارت

 ابحرم ۱ یفارگ ویف
۳ 

 ذک رکا

 اش مالب

 دینک اش ب

 یچر مظاک یافآ : كارا [7
 ملیف ارج هک مریصقت یب هدب []

 یوت

 :رپملیف كارا رد از جی

 ۰۰٩و نویلیمکی یبد شورف !
 ,دوب ناموت زازه ۷۰۰ یطول و ناموت

 دان وناب رهش مناخ ! نارهت []
 ناپرهع ارم هکسب هک امشرپ مالس ([]

 ماسانا#اخ هب مه مدوخ مک مک دیاهدیمان
 ریدفت ره | منادیمن مدوخو منا رهع دنکن هک

 بم مین ون هرز

 سن زاهفنپارا موشپمن تحارا هجوچیه
 لیلم نیا دننک باطح وت |

 دنایب اش فطل زا

 رم ناگدنناوخ
 فیعا .تساناگدنناوخ یئافواب و تیمی
 قسفوم دیاهتفر رفالابسالک هبدکالاح مراو

 هتتناد مه ار اماب هباکم تسرفو هیشاپ

 هسن یقطنم داقتنا زا هچوچیهب ام . دیشاب

 مينکيمذيک یلک هکلب میوشيمن تحاران اهنت
 زا رتشیب نادسررنه یصعب راک کا

 طسو رلباو دلج یور رگید

 45 دینیبیم

 یلادنمرنهزا ,تسلاگ دناوخهجوت لیلدمیراد
 ول ات بسانع یاهتسرفر دیاءهریما هک

 رد ار امش داهنشیپ لاحنپا اب . مياهتشاد
 هوس میهارخ حرطم هبریرحت تلبه
 زا ابندکپو مته اش همان راظتتا مچ

 ۱ مسرمیم ناتفطل
 سيم مایرءاش بجعامرسنیا یوتمهنم»

 «! اهدیآ

 1 زی زع راتخم
 سیمتیلمت ار ثایمارگ ردبتشلگر د

 . تلرغ دوخ م رد ارم مراو؛دیما . میوگ
 , + یلادب

 یلیعامسا

۳ 
۳ 



 ۱۵۲۳ لا ل مس بس
 این رفیلاک یاکینوماتنامو ر وبدوا كبوبس

 وریمشیپ ت فرع قط ریچهبها دنب

 نیا رد دوویلاه درزب عامتحا جیردب
 مان بحاص ناک راس و دونیم لماک اکع

 رگندکب راکرد فنس كب ریز رد اکیرم

 واکجنک یاهنسرودی گیم رارف

 یسام یاهتعرف (یس ین ناز نو ریوشن

 یاهء رهچ زا یریواصت ال دروآیم میها رف

 دنا رز نافاتثم یاهدناخن ! رای هجم

 ییبشیب و سنح رازاب لوح قیاط

 هنوگن ارد و سا غاد و مرگ ناچنه
 شی سوال وع ماگهییپ یاهتواسف

 و تسا هجوت دروم رگیزان راک تینیگ زا

 رثشیب هباپ نیمهرب ایرقت رب هننک
 دمآیمرد پآ زا تسرد اهیسشیپ 1 ۲

 سیرتکآ نیرته شنیرگ یار هقناس

 رادروصجرن یاهداعلاقوف تساسح را ِت

 نبب یفیرظ و كبدزنرایب تباقر و تس

 و 4 یناوج سرپش هدنرب ) چین ییدلا رج
 و (؟تنلگ هچ نیجیس رب ۱ سود

 دروپه نیرتاک و ( رگهرجعم) تفا رکناینآ

 فرط زا .درادناب رج (بش زور رتس)

 تدیزگر بیا رب زبن یشنافرن رطن رگید

 هررت نایعدم ودراد دوجو لاسروک آنیرتهب

 (داسبرع سرالز «لوتوا رتیب» هفباسنیا
 دوملكحو (دلتم غرح نتنک ) دابیروگب رک

 دلسه (اوسرز و ید )

 دناهدشد زمان هک رین مودشقن نارگب 1

 مالعا رم بهتلمودنرادی هیانم .تعتو

 ۳ِتد ت

 نسچ رظاخب یمداکآ یاهنگ هب انب

 یاهسجم ونک یم یشیدنا رود ین اهتاف

 ینروص رد ان دیییم همه یرتتسن راکسا

 نیا ۸ دوش هداد دل رتتم روطب يرلا وحهک

 هوش دوسک راچد رظا
 رطنب زرحم هک هجنآ هرود ینارد

 (دابرعسنرال) فیرشرهعتیروریپ د- ریه
 بسا (یروچمیاددناک ) یروسنالجنآ و

 دناهدش دزهان مود شفن را وح یا ریاهنآ

 یرصم هلایم رگب زابكي فرش رمع

 رد یزاب یارب «نیلدیوید» اطسوت هک تسا
 اب و دوتیم باختنا داتسبرع سنرال ملیف

 دزمان راکسا نتفرگ یارب طصف هن ملیف ننا
 تد یللملا سس تیففوم ككيب هکلب دوشیم

 لا وحا و عاصوا راکسا بش رد امانیابیم

 هب هکیلاح رد وا - تسن شدارم فو رب

 رتتس ودرادلماک نایسلا دوخ یزوریپ

 یرطن نیچ زین راصح و نا ربحاص
 هجیت مالتا دربیمنار هزیاج نیا دنراد

 راکسا هدن رد و دزاسیم ریگلفاغ ار هه

 یلگندا مود شفن یارب هرم رگیزابن هرته

 و دونیم هتخاش ( یناوج نیریش هدنرپ)
 راک هک هلاسود و هاجنب تسا یرگبزاب و

 هدرک عورش رتانت رد ینوملب اب ار یرگیزاپ

 درب هل هد ریدب

 زورسب ددجم زیربیروستفر اید زا

 تسا یروسنالالجنآ ر «لود یناپ

 رراکسا"ه رداج رگ ه زجعم

 رد هلاس تشه و یس

 3 هدرسک یزاب ار رلک نله یاهیناوج

 وا هنلعع ناوبلوسیلآ ن
 ر ناتبرع هب .یسایس

 رابه اه ینامشع و با رعنا

 دنابیم تسد یتیقفوم نسچ هب هک

 دسمآیم رظند یناهبریگظفاغ سیچ اب
 ر و دهدس شن با رغ

 راکساو لود یتاپ و دروفارکنوج ۰ هنحص تشب رد كبربت

 سس

 سوال شفن «لوتوا رتیپ " مليفنیارد
 درمان دآ رد یزابی ارب و تشاد هدهعبا
 ماجنا رس هک دوشیم راکسا هریاج تابرد

 كي یر وگی رگ هب ار هزیاچ نیا جیان ذخا رد

 ردیزاب رطاخب ار هزیاج نیا كپ . دزابيم
 ترلار : یناخاس .دلقم رم نتنک : ملیف

 دروآيم تسدب ناگیلوم

 هب مه لا سیرتکآ نیرته هرباج
 دس ریه «فا رکنابنآ »

 ملیف رد یزاپ یارسبذفارکنابنآ
 ار " رلکنله» هملعم شفن هک « رگهرجعم

 دا زا لقب یتدم هک دوب هدش روجم تشاد

 دنک یگ دن ز اییان

 ودوس هدر شامشچ هبیهایس ثاسع

 یو یابقلا زا هدافتسا ررط قیر سمهب

 هتخومآ مهار نایاتیبات

 هک دراد لانودو ی لاس نيا رد وا
 رک رم رثات رد ار دوخ تسلاعف نیرتشیب

 اش رب مسا رم نیاهک یماگنهو تسا هتخاس
 یتقو  دربیم رسب كروبوین رد وا دونیم
 . دیوگیم هدسریه واهب شیزوربپ رج

 ماوس هک ماهدز ناجبه ردقتآ _ص

 . منک شرواپ
 ومو یمیدق هراتن هب ار واهزیاج

 دروقا رکن وج .دنراپسیمدروفا رک نوجیاه رتن
 عفقاو رد هتخبوآ. دوخب4 ۲ یئاهساملااب

 ,دوخم بش نيا ناکراتسنیرتنارگ زا یکن
 ماتکنپ وا هک یزبمآ تیاصر دنخبل

 راد هرهچ رب تفارکنابنآ هزیاجت فابرد

 اعقاو وا انآهک دزادنابم رکفنیاهبا رمدرم

 تب تا لاحشوخ تفارکنابنآ یزوربب زا

 تیاسر ساحا سیوبدتس تسکت زا هکنیا
 * نیچ ین رن» ملیف رد واد وچ - .دنک ی ع

 داخراک و دوب یزایمه یبویدتباب «؟ تشذگ

 اما تفریم شیب یزاوم روطب ملیف نیا رد
 یا ردیزاب یارب ار سوبدتب یمداکآ

 هزباچ تقایرد دزعا جرسآ تربارملیف

 , دوبهدرک راکسا

 یار بت یاهزبرپروس زا هتشذگ
 تفایرد زا سپ راکسا ناگدنرب زا یصب

 . تسا هجوت بلا مه ناشم زباج

 3 سیرومحروج شلیکو را یلگبدا
 . 3 نیدقتمو یلحم دیارج زا كبیروگیرگ
 ]  تکیم رکشت روثک رسارس ناگدنسیون
 ثاناف »ار راکسا مسارم نیمجنپو یس

 | یایفرح اب وا و دیاملیم هرادا «ا رثانیس

 بیصاخ يمرگ ات .دنکی میعس دوخ هدربیب
 1 . دهدب یلجع نیا

 و داگرات طسوت بش نیا رلاوج مامت

  هقرگراکسا لبق یاههرود رد هک یئادنمره
 + دوشیم میدقت ناگدن رب هبدندوب

 یامح ملیف نتخاس رطاخب نیلدیوبد
 . هنخانشلاس نادرگ راک نیرتهب ناتسبرعینرال
 وا - دری دوخ راکسا نیمود هب ودوشیم
 مكيف نتخا یارب ۵۷ لاس رد الق

 . داکساهزباج «یناوک هناخدور زارفرب یلپ»
 : .دوب هنفرگ

 تبایمرب هرود نیا بلاج تاکنهلمج زا
 . تشپ رد یصوصخ رولس دروفا رک نوح هک

 امثیس هراذس - ۱۷۱ هرامش _ - 4۰ هحفص [ز



 ۲ ۰ ری رب شام سم ___

 ...دنبوک یمخساپ_ اهزیسورارم ناکدنناوخ تالاوئسهبنادنمرنه

 مرادن تداع ییاوخمک هب نم شاوج تفایرد ناکما مشوتیم همان ند وح در  9 هب ۳۰ ۳ ی ساب ده دیم با وج بلد ْق +
 تفو یقرط موریم رتسبهپ دور یایح . لاح ره .دوب لئم یلیخ ...۸ا۵د رد توس

 ایا یا راک یلیحا ر تایلوداج و كنف یادص سم

 نارادتسود را ۲

 رود یاهیاتسرهش را .یکیرد« ۲ مته ون

 وست .منکیم یگدنز (یوخ) ناررب

 زا یاهتوگ ره رد هک ارچ یساشیمنارع

 ویراد صرف ابورپ رادق رع نا راه لا ربا

 وتزا ییاهابا تنارادفرط را یضعب مهرگ

 و تسن وستاطح هب امتح دنکیم تفایرد
 یرادب عرادب

 مراد رطاخب نیهک یناجتآ ات شسار

 یسرخآ شبامن زا هام هدزابهبكيدرت نونک اه

 ؛ تلیث زادعبوت و درذگیم گرزب رارق

 نلدرف ب وح اه ۱ 3

 تافصان تفایردزا ا نم تسود [ل
 یرایدزا هکنیا صوصخبمدن لاحخوح علاو

 لاحرهپ هکیلاج یدوپهنشون میارپ تسد رو
 م اهملیف رثکا ۱ هی از هقالع

 . تل هتفاد پوخ یتورف ناجب
 ءاتشا ایوک مملیف نیرحآ

 ره رد ار لزغ زونه مه دیاث یاهدر
 نیاات هک دنشاب« هناذگن شیامن هب اش

 رد مراک نیرتهبونیرح هدوب امنیس
 مته رن .میمصت ملیف نیا سی ؟ ۱ کامنت زادعب

 هدرک ضوع ک ۲ 3 ارم راد ثابس رتشیب

 هشیمز رد دهد تسد یقیفوت هچاچ

 ۰ مهدماجنایب اهراک دل رتشم یاهملیث

 اراهناسآ زارفرپ ملیف ریاح لاح رد
7 
 دیوید قاعتاب رگید یدنچات و هدر

 ناج مهاوخیزاب یئاکیرمآ ملیف كاب

 توکس مه نادنچ هک ینیبیم سب
 . مامدرحت

 سم اهدناب ندفاوخ رگم «انیب امیس مناخ #
 * 19.تسا راع و بیع « هراباک رد

 منیا تمق حرظم امتس هرات هلجم هلموب هک لا کت

 ارتایلادج رخ هک یرور مراد تسو

 ماهبرگ اعقاو میناوخ تالجع زا یکی رد

 منک مدوخ شیپ و تفرگ
 ر ولچ

 , مر پیهب مدوحب و

 یتقویسک ره ... رگید تسایگدنز -
 ینیگنس دیاب دسریم هار نایاپهب قنع رد

 . دراد رواب اری ادج

 یرسچ دروم سا رد هک ما وخیمننم
 هلئس نیاددروآمهدیافمشاپ هدیسرب ون زا

 یلصا دصق دشابن دنیاخوخ مهدابز وتیا رب

 قرط زا تسباهبالگ همان نیانتشوف زا نم

 تیادص نادنفاع و نارادسود زا رفناپهد

 نامهس رید هب ريد یلیخ ارچ الوا ؟

 تک رش تلع ینا رد و یوشیم نو ریولت
 ایآ؟ تسیچ هراباک یاهدمان رب رد تندرکن

 راعو كن ار لفاحم نیارد ندلاوخ زا وآ
 1. ینادیم

 ؟ ..درک رواب دوشیم

 (نا رهت) یمیرک فسوب

 : اثییامیس باوج

 یمیرک فسوب یاف

 هلجم یربخ سیورس طسوت ابش همان
 ییاوج مهنیاو دیسر متسدپ امنیس هراتس

 . دیناوخیم هک

 -يمن یزیچ مایئادج درونرد الوا

 ندوءهن حرطع هپ یاهفالع هن هکازچ.میوک
 نهنچ هن و مراد مایگدنز یموصخ لئام

 ۱ هدش یلاوخب
 تویزولئرد نم ياههمانربدروم رد اما

 :متهیراکمک هدنناوخ ,نم هک میوگب یاب

 یزاوآورمش یور تیساج مناوخیم هک
 راک دنچج یا

 رجااب دها وخیمن ملد و مراد
 مدوخهب تبن ار میاذس نادنفالع ۹

 یاهرات راک »اگ ره ؟ تل نا ۳
 فن

 اه هعانرب رب هوش  ییوعد ها

 . منکيم تک

 ؛دوخ یارب یناهجب ارهزایاک راک ار
 دو

 هزاتملبف ارچ : راتخم یاقآ

 ؟دوشیمن عورش نان

 ۱ نم . زیرحراتخم

 هلجم راثتنااب هک اهنامز نآ زا مسانشیم

 یدو راسلاچج یلامنیس لفاحم رد ملیف

 شابن هدامآ ملیق نلدنچ هک هلنحل نیاات

 ماست رد هک میاد بوخ مها رسا, یراد

 هداعلاقوف مدآ نونکات تایراک یاههبمز

 . یاهدوب یعفوم

 تازاتملیف عورش درومرد نم لا وئساما
 هداتفا قیوعت هب راب نیدنچ لاحبا هک دوب

 ؟میرادنتباهبلیف شیاهن را یرخا رچ یلا رد

 ر ون تساهندع

 ( زا ریخ) ظوفحمب تاعما

 : راتخم یقن باوج »<

 یا زا  ظوفحم ءاضماناخ اپ اةآ

 و نوسم یاهتشاد زاربا نیب تاهمانرد هک

 یلعیارش رد زین 1ر هماق "نیا + مرا زگسایم

 ۱ رد هک محقیم باوح

 ماءدش شوپهایسو رادار

 لیل ۳ وت هک تفر رظن

 یتابتناد ار ماءزاب

 نآ زا هراشانیا

 ملیه داتفا قبوتهب

 یهاوضار شتبار
 هسک نانو و تحارا یردقب اهزور یا

 مزادنار یراکچیهغ امدو لد یدنجا

 « ماهّزان یاهمانف ارچ هک یاهدیسرپ

 ناک.دک هیهت دیاب هتلاا زیا؟ شب آن رد شام

 ندبسرارف مطف رولسیلء هنع باوح اعدت

 وتیما رز يراوگوس مایا تسادیلما تع نا 4

 «یاهدننکهیهت رتمک رشاحلاخ ری کا
 هزرویم مادقاءزات ملیف ياد

 ؟یتفر رانک ارچ ! یکا#

 ناگ دنا وخزا یرایسبهنافسانم : میاخ یکا

 ورم یندم ۰ دنیآیم لاچنچاب ام یزورما
 ینح رگید ! یچیه شدم ودتک یمادص
 یصب هلسلاح رد دوشیمل ناشزامه یربح

 .دنرادمه یگتنف يادص اعفاو هورگ نیازا

 رد هکیدوجواب ! میوگیمار ناندوخ
 یناریالیصا و زاج ياههنارب یارجا هیمز
 بس ینا رجا هل یلحم یاههنا رب صوصخت

 ین یلو دی رادیدایز دا دعتسادن راد رس

 ردو .دیرادن ییادصورس هنوگچیه هک تسا
 رسسصات .دیراد+ ۲ مدناوخ هلجم ود یکن

 ۱ درک دیهاوخ رلنع بانک ودیتوگيم
 « کتیا زا مین تحارا یلیخ لاح ره
 اعفا ویهادش یتسار . دباددرک یلاخار هصرع

 هر دبا هتفر راک

 ( نا رهتیاهلاسریند رسد ) ینامداش نیرتسن

 1 : ینانب یکا باوج

 یادسهک دیاهدرک فطل : زیزع مناح
 هکنیاو دیاهتشاد لوبفل ءاق و یندناما

 ساستخا همان نیا ششونهپارناتتفو یتدع

 مایک دنناوخ همانرااک هبهچ رهنم شا ردیا هداد

 یمن یزاملاجتجمدآ ار مدوخ منکیم هاگن

 مئاد مدوخهک مدمایل مهرطاخ نب یاب الصا .

 . مزادنیب اهنایر یورهلیسو نیا

 هبسر هملعل رعاضب یاهدع تسا نکمع

 یتایاکش ناشدوخ یارب نیلق اب ون هراک

 هاگداددپ مایلحم كبحآ و دی کی دروم رد
 لاحتح مه تاعوبطم ردندر دتحاد اما

 مایبمارآ هکدوپ نیارع هتسویپ نم یمساما
  متابیار طسو .دزباشو

 باستک مهاوخیم هک دناهتشون رگا

 یک دنناوخهک تسن نیا شلیلد منک رثتمرمخ
 ردهکا رچما هتشاذگ رانکا هدچ رساح لاح

 سلم هک مزاد شهپ هدامآءزا كنحآ

 »۸ رک دیهاوخ دیلات ار میاهفرح نآ ندبنحاب

۹ 
۱ 



 امتح هک ار ورایز ناوج نسا [
 رد سیئرکی نوت پانج هلب 3 .یسانخیم

 سنرپ» ملف ردنسب رجنخ ینامرهق لیامخ

 و یلامرزق تایلطع زا راقرب هک «درد

 ایم لکشوخ ككرسپ نیا یاهراکسربخ
 ! دو

 هتشادگ نباپ درم نیا ؛باتچنیا انا
 لابرس رد یزاب هسبا هدا- دنچ ولهچ

 دوشاهمدا وناخ پوبحم و .دسرب نا رگشواک
 زا , تسا هدوسیپ ار یزارد و رود هار
  یرگیزابا ینبلزت لکیهوندو رکتلیهایس
 بوبحم دنبكي تسا یلاس دنچ و تسب هک
 , هدناب

 2 كيموذيحیاهملیف رد هکتیادوجواب
 ۵ رداکنیا دوجوابو هدرک یزاب یناوارف

 اهدخ رهاظ مه یصخشم و نیگس یاهملیف
 ( لایقتاوازاه ثبمه شیاهملیف نارسگ امن
 . دناهترک

 ۵ دتب ناوچ ینامرهق یاهملیف یتفو
 ناوجن افرص سیئرکی لوس دوب روردم "

 ( رهاظناهملبف نیازایرس كبرد ایز یاهرهچ
 9 ملیف نیمه و هایس رپ ملیف النج زا« دن
 ۱ قاود زا ملی يرس نیاهک .دعب هدزدینرپ

 م ونابدن توچنه یلاهبلبف رد ار

 ا یسمود هک هيفرگ مارس اوج هر
 ۱ یناع) لدلا ۰ تخاس راکسا دزمان

 یلیح وا حوشو ثانرز وریرو بادج پی

 درک لگو تفرگ رارق هچوندروم دوز

 لاس نیدنچ زا سپ , تهاک هچنآاما
 راسآ «فلتخم یاهبلیف رد یزابو تیلاع

 تسا نایامن رگیزاب نیاهرهچ ردی گتسخ

 تسادییدلرووبن تسب تالحمتال كل رسب ننا

 لوقب اما .دربیم جنر تیلاعف همهنیا را هک
 وازا راک تموادمو یگدنز یتخسش دوخ

 ! تساهتخاس «رایع مامتدرم» كب

 :يوحمپ

 هفیطل ود
 كای هملاطع لوفلم , تایصایر داتسا

 ف

 هجوت یبو دوب یصایر روطف پات

 دمآتعرسهپ یلیبموتا هک دشیم در ناب ایح
 هدایپ یوتدش باترپ داتسا هک داتسا هپ درو

 همسو زا

 هیسآرسنابساپ . كاچب دز لهپموتاو ور

 تخانشیمار داتسا نوچ و .داتسا فرط دما
 تک مارتحا اپ

 دوبذنچنیدیدوتهرامش + نوپرف

 ویا طقف . منش هچوتم تسرد هب بس

 وئتسار تس مقر ود ردچ هنیز هث مدیمهع
 بسن ابهشیمیوام لاکیدار رير میرب هکا

 متیرالهفاصا هب بچتمس مقرود موس اوت

 ۱ یطمو ددع
280 

 رظنرد تساوخیم هک یناوچ دنمزاک

 هنک هولج ساش تقوو قیقد شاییئر
 دشیمعورش هرادا سورس هک ۸ تعارس
 هنافساتم هک دید اما دش سیئر رنفد هراو

 هتشن سیئر ناونازیوریشمو هدماتقویب

 حس ادرف . تفر نوری یهاوخ زدعاب

 تپاث ار شاینانش هفیظو مه هکیا یار

 دبیر كي هو ییئر محازم مهو دنک
 یشنم و سیئر دید هنافساتم . دما تشه

 دنتهنانباهسالل ندیشوپ لوغشم تخل همین

 سیئو هک دورب نوریب نیچرواپ تساوحیم
 زر دایرف

 مینوتمح ادرف هکا | نووج یاهآ

 ۱ کیم توری هرادا را یاپب

 !.. «دید» دنچ زا نز
ّ 

۷ 7 ۷ 

 كيرظن زا نارچمشچكي رظن زا طایخكي رظن زا
 9 رهوش كمي رظن زا رگشیارآ

 1 رد«تکنراگن ر» ین وب رب ولتهتب راو
 . هتشاذگ اشامت ضرعمد یبرع روشک

 هک كنراگنر ینویزیرط تراو (0

 شخپ نویریولت مود همانرب زا اههشچپ

 دجیاه نویزیولت زا رگید یدنچات دوشیم
 رصم و رپازجلا ؛ تبوک هلمج زایبرعرونک
 .دش دهاوخ شخب رین

 تهچمک یتارکادم لاندب هللم بک

 هیهتزا تثیح دنچ طسوت همانرب نپا دیرح

 یاهروثک ینویزپولت یاهدمانرب ناگدتک

 هتفرگ ناربا یلم نویزیولت ویدارابیبرع

 دمآ لمعبدوبهدش

 شخپهب طقف كيراگنرمانربن ارادیرخ

 یهایگ-جح

: ۰ ۰ : ۱ 

 « ناملآ زا یساکع هتشر رد یهاگشن (دتاللیصحتاب

 ۸۳۷۷۳۲۱ نفلت - درادیم مع ار دوخراک عو رش

 محشر

 رفلب | ۳
 مک هو
4 
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 ۱ لیابت اههدنناوخ زا یضعب یاهكنهآ
 . 8ناثرولک رد هک ییاههدنناوخ , دنتشاد

  یتسیل اهنآ .دنشاب انشآ میرم یارب یدح
 . هدنناوخدنچ مان نآرد هک دندادنوپ زیولت هب

 یسا و شوگوگ , یتسهم , هدیاههلمجزا
 درو ید ی

 نیا دت كنراگنر رنا فرح هکال اح
 . نیا ناگدنک هیهت هک میئرگب ربب ار هتکی
 .  رظنرد مچ دواد و یدمحالیعامسا , همانرب
 .یفابپورا لاوبتف كي ردارنآ هک دنراد
 0 .دنحد تکرش زین

 .دنراد رطاخب ار نیورابیل پاچ
 لمج زا وا .دیسر ترهثب رید شنرضح
 فتح لر هک تسا يميدقنارکیزاب
 یتحو » ملیف رد ارودناربنولرام
 27 ودلارب هک دینادیمامتحودرکیم
 :سورام و هوبهلاسشن , جتپو تسیپ

29 2 

 "رسنارود , ایلاتبا یانیس [ل .
 »ِ دیلادیمامتح .دنا رلگیما ردوخ ۲

 لپ رکعت قلح زاد هک درک هضرع ۱
 هک دیسراناقشاع یاهملیف هب تبوندعب |



 ی ۳۹۳
 جی 3
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 نبی عصب تک

 کا اد ی ی و در ی ی ی ی عج

 نا رپ ازاک ی لمتکرش

 هم

 راک ناگد ننک
 بیزوسشتآ و راجفنا زا یشان تا رطخ و ثداوح زاا ردا رفا عیام زاگ زا هدافتسا حیحص شور زا عالطا

 :دیئامرف هجوت اققد ريز ینمنا تاکنب ددرگسهصوت ادیک( هلسوتدب .درادیم ظوفحم زاگی اه

 )09 ۹ هم ِِ ِ

ه زاگ هدننک نیمات هک یتک رثزا طقف ار عبام زاگ یوتحم ردنلیس -۱
 هتفرگل یوحت دشاسم ك رتشم ر

 .دیئامرف یراددوخزاجم ریغ دارفاو اههاگشورف زا ردنلیب تفابرد زا و

دشاب هتشاد هجوتدوخ لاوماو هدا وناخ تمالس ظفح روظنمب - ۲
 یلاخردنلیس ایربردنلیس ضیوعت هک 

ل رتشمهک یتکرش عیزوت نانکراک طسوت دیاب هشیمه
 . دریگ ماجنا دیشابم نآ ك

 دایزتارطخ لصا نیاب هجوت مدع . تسا عونمس اقلطماوه دوسک هطساوب مامح رد مرتوید بصن -۴

 یراددوخشک دود نودب مرتوید نینچه و مامح ردمرنویدبصن زا دوشیم هیصوت درادرب رد یلامو یناج

رش زاهدشبصن مامح رد یمرتوبد نینچ هکبتروص رد . دوش
 لحم ریغتاب دها وخب دوخ هدننک عیزوت تک 

 . دنزاس رود امثهناخ زاار هتح كرم رطخ شکد ود بصنو مرتوبد

 لماک ینانشآ زوس زاگ لئاسو راک زرط اب هک یدارفاتسدب یتسباب زوس زاگ لئاسو زا هدافتسا -

 .دنیامن هدافتسا لئاسو نيازا دراوانصاخشا ابو لافطا دیهدن هزاجا . دریگ ماجنا دنراد

کعنم ابو یقفا روطبار عیام زاگ یاه ردنلس هدافتسا ماگنه -۰
 ثعابهابتشا نیا اریز دیهدن را رق س

 .ددرگیم ربذبان نا ربج تاراسخ و یزوس شتآ

ب ون هتسب مکحم ردنلیس ریشو روتالوگر هبیزافتسب طسوت دیاب طبار هلول - 1
 هنوگر ه زا هکیوحن

تسب امش عیام زاگ متسیس رد هکیتروص رد دبامن یریگو لج زاگت شن
 تک رش زا هدشن هدرب راکب یزلف 

 . دیامن مادقادروم نیارد امتح هک دیهاوخب دوخ هدننک عیزوت

 ییزوت یاهتک رشیناسر زاگ مدع ابو تباکش هنوگر ه -۷

و شورف) نا رهت رد نا ربا زاگ یلم
 9۱ یاهنفلتعبام زاگ روما

 ۱۰۳ ناهفصا ۲۱۸۱۵, و ۳۰۰۷۵ زا وها زاگ

 . دیئام رف عالطا ۱

ک رع هراداب ار عیام زاگ هدننک
 تک رشیز

 هقطنم) اهناتس رهش ردو (۸۳۸۱۵0 ات ۸۳۸۱

 و ۳۵۳۳4 دهشم و ۳۸۳۳ و )حج زا رمش ۱۰۳۸یلا

۱ 

 ست



 ناتسمژ ردامش سم ونا

 ی

 هزجو . 0۸

 یولهپ ردنب نابایخ دیشمج تخت نابایخ سراب تفن یماهس تکرش
 نا رهت لب وا سراپ : یفارگلت ۸-11۰۱۹۴ نفلت ۲۷ هرامش


